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  Allt sedan internet gjorde sitt intåg i världens hem har tjänsterna blivit alltmer resurskrävande. 

Denna utveckling kommer att fortsätta. Trådbundna abonnenter har gått från att surfa via 

långsamma modem till att behöva höghastighetsbredband. Abonnenter som valt mobilt bredband 

som anslutningsteknik har ökat lavinartat. Dessvärre kommer inte den mobila tekniken att leva 

upp till framtidens allt större krav på bandbredd eftersom anslutningen är för okontinuerlig för 

tyngre streamade tjänster. Detta innebär att det trådbundna höghastighetsbredbandet måste 

byggas ut för att nå fler. Det kan göras på flera olika sätt och med flera olika tekniker. Den här 

uppsatsen fokuserar på tekniker som utgör LAN (Local Area Network). Teknikbeskrivningen av 

uppsatsen utgör en grund för huvuddiskussionen vilken behandlar teknikernas olikheter vad 

gäller installationskostnader och andra samhällsekonomiska mervärden, som exempelvis miljö 

och allmän smidighet och lämplighet. Ur detta resonemang besvaras uppsatsens huvudfråga om 

vilken accessteknik som skall väljas vid en installation i ett flerbostadshus från fastighetsägarens 

perspektiv. Priset för abonnenten är direkt kopplat till hur kostsam en installation blir varpå både 

fastighetsägaren och de boende (abonnenterna) borde sträva efter att få bästa produkt för lägsta 

pris. Detta är dock något som sällan uppfylls eftersom affärsupplägg och avtalsstruktur innebär 

att installationer görs gratis för fastighetsägaren medan abonnenterna får bära merkostnaden. Av 

de tre LAN teknikerna, det vill säga FTTH, FTTB via Cat 5/6 och Q-lan, är det idag bäst för 

fastighetsägaren att installera Q-lan. Q-lan innebär att behovet av bandbredd i dagsläget och den 

överskådliga framtiden är säkrat till en låg kostnad. Samtidigt blir installationen av Q-lan estetiskt 

snyggare och mer välplacerad i lägenheten eftersom accesspunkter blir via kabeltvuttagen. 

Placeringen i lägenheten är, med FTTH och FTTB via Cat 5/6, sämre och innebär att modemet 

placeras i lägenhetens hall. FTTB via Cat 5/6 innebär högre kostnad än Q-lan medan 

bandbredden har en begränsning. För FTTH finns det nära obegränsade utvecklingsmöjligheter 

vad gäller bandbredd men installationen blir mycket kostsam. FTTB via Cat 5/6 rekommenderas 

inte. Dock kommer FTTH att uppfylla framtidens ökade behov men till en hög kostnad. 
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Abstract  
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  Ever since the Internet made its entrance into the world's homes, the services have become 

increasingly demanding. This trend will continue. Wired subscribers have gone from connecting 

via slow modems to requiring high speed broadband. Subscribers who have chosen a mobile 

connection have increased exponentially. Unfortunately, the mobile technology will not meet 

tomorrow's increasing demands for bandwidth because the connection is too weak for streaming 

services. This means that the wired high-speed broadband must be expanded to reach new 

subscribers. This can be done in various ways and with different techniques. This essay focuses 

on LAN (Local Area Network) techniques. These are described in the technique section in this 

paper where both the economical and socio-economical factors are described. From this 

discussion the essay answers the main question. Which access technique should be selected for an 

installation in an apartment building from the property owner's perspective? The price for the 

subscriber is directly dependent on how expensive an installation is. Both the landlord and the 

tenants (subscribers) should strive to get the best product for the lowest price. But this is rarely 

met because of business models and contract structures which mean that installations are free for 

the property owner, while subscribers have to pay an additional cost. Of the three LAN 

techniques, FTTH, FTTB via Cat 5/6 and Q-lan, best for the property owner today is to install 

Q-lan. Q-lan means that the need for bandwidth in the current situation and the foreseeable 

future is secured at a low cost. Meanwhile, the installation of Q-lan is aesthetically good and more 

well-placed in the apartment because access points are at the cable TV outlets. The access points 

in the apartment, with FTTH and FTTB via Cat 5/6 are worse as the access point is located just 

inside the door to the apartment. FTTB via Cat 5/6 means higher cost than the Q-lan while the 

bandwidth has limitations. For FTTH, there are near limitless potential for development in terms 

of bandwidth, but the installation is very costly. FTTB via Cat 5/6 are therefore not suggested for 

the property owner to install. However, FTTH will meet the future demand but at a high cost.  
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Förord 

 

Idén till detta uppsatsämne föddes då författarna kom i kontakt med grundarna av 

bredbandsteknikbolaget Quiqom. Företaget har genom sina innovationer och sin affärsidé 

möjliggjort en teknik för vilken fastighetsägare av flerbostadshus kan ansluta sina hus på ett 

enkelt, snabbt och snyggt sätt i förhållande till alternativen som deras konkurrenter erbjuder. 

Dessutom är Q-lan billigt. Detta fångade vårt intresse samtidigt som vi ansåg att för lite skrivits 

och undersökts kring denna teknik. Analyser kring vilken teknisk lösning som är bäst för 

fastighetsägaren och då samtidigt för de boende har sällan gjorts och det är med grund i detta 

som vi valt att inrikta vår undersökning till att behandla detta ämne.  

 
Vårt varmaste tack till alla som hjälpt oss genom processen. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Philip Söderquist  Mikael Schneider 
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

 
Befolkningen i Sverige har idag alltsomoftast tillgång till internet och de tjänster som därigenom 

erbjuds1. Att inte ha tillgång till internet är idag ovanligt.2 Trots detta är det få som har en sådan 

internetuppkoppling som krävs för att kunna nyttja framtidens resurskrävande tjänster såsom 

exempelvis streamade HD-tvsändingar eller nedladdningar av större filer. Enligt Hans Herdensjö 

på bredbandsteknikbolaget Quiqom kommer behovet av snabbare uppkoppling främst drivas av 

den ökade användningen av IP-TV. IP-TV är television som distribueras via en 

internetuppkoppling och som kräver snabbt kontinuerligt bredband på runt 20 Mbit/s.3 För att 

denna ökning skall vara möjlig krävs höghastighetsbredband4. Något som bara 33,21 procent av 

Sveriges befolkning hade tillgång till i oktober 20105. Dessutom upplevde var tredje person med 

bredbandsanslutning begränsningar i överföringshastigheten6. Vi har därför undersökt olika 

tekniker som möjliggör dessa hastigheter. Av de fem tekniker som vi undersökt har vi funnit tre 

dugliga nog för att klara framtidens behov av bandbredd, det vill säga dataöverföringshastigheten. 

Dessa tre förutsätter emellertid att huset har access till fibernät i något led av anslutningskedjan.7 

Fiberteknik är den accessteknik som i teorin ger högst prestanda och som klarar högst 

kapacitetskrävande tjänster8. Det som är aktuellt att undersöka är därför inte fiberns tekniska 

begränsningar utan snarare hur höghastighetsbredband på bästa möjliga sätt skall installeras i 

befintliga flerbostadshus9.  

 

Hur ser då internetanvändandet ut idag? I takt med att mobilanvändning och det mobila 

samhället i stort har ökat10 torde det inte vara många som ifrågasätter att det i dagsläget blir allt 

populärare med mobil uppkoppling. I takt med att mobilnätet byggs ut ökar också tillgången till 

internet vilket i sin tur möjliggör tillgång till internet vart abonnenten än befinner sig i landet. 

Ökningen syns även statistiskt. En undersökning under 2010 av Post- och Telestyrelsen (PTS) 

visade att 15 procent använde mobilt bredband för att ansluta sig till internet, vilket är en ökning 
                                                                        
1 PTS, ”Bredbandskartläggning 2010”, PTS-ER-2011:10 (2011), sid 16 
2 PTS, “Svenskarnas användning av telefoni och Internet 2010”, PTS-ER-2010:25, (2010), sid 6 
3 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom (19/4-2011) 
4 Bredband om 100 Mbit/s eller mer benämns i denna uppsats som höghastighetsbredband 
5 PTS. ”Bredbandskartläggning 2010”, PTS-ER-2011:10 (2011), sid 28 
6 PTS, “Svenskarnas användning av telefoni och Internet 2010”, PTS-ER-2010:25, (2010), sid 6 
7 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom (19/4-2011) 
8 PTS. ”Bredbandskartläggning 2010”, PTS-ER-2011:10 (2011), sid 27 
9 Med flerbostadshus avses i denna uppsats en byggnad där fler än tre hushåll huserar under samma tak 
10 PTS, “Svenskarnas användning av telefoni och Internet 2010”, PTS-ER-2010:25, (2010), sid 5 
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om fyra procentenheter från året innan. Vidare visade undersökningen att 29 procent av Sveriges 

befolkning utnyttjade det mobila bredbandet som ett komplement till det fasta nätet. Även detta 

var en ökning från år 2009 då motsvarande andel var 21 procent.11 21 procent var även en andel 

som i oktober 2010 kunde tänka sig att byta från trådbundet/fast bredband till att endast använda 

det mobila i hemmet.12 Anledningen till att man inte byter är enligt PTS att hushållen vill ha kvar 

det fasta bredbandet.13 De som å andra sidan väljer att byta till mobil uppkoppling byter inte helt 

oväntat eftersom de vill ha samma uppkoppling hemma som på resande fot.14 Bytena beror 

emellertid också på att det mobila bredbandet i dagsläget uppfyller abonnentens behov samt att 

de vill ha en lägre kostnad.15 Frågan vi, men även andra ställt sig16, är huruvida det mobila nätets 

kapacitet klarar sig gentemot den ökade användningen av streamade HD-tvsändningar via IP-TV. 

Bengt Mölleryd, ekonom på PTS, anser följande; ”Den verkligt stora förändringen framöver blir 

när vi går över till en helt digital livsstil. Då krävs det mycket mer kapacitet än idag och det gör att 

vi går mot en renässans för den fasta sidan. Då blir det också svårare för de rena 

mobiloperatörerna.”  

 
Stora teknikbolag, såsom exempelvis Samsung, har nyligen lanserat ett koncept kallat Smart TV. 

Detta innebär att TV blir den centrala källan för hemmanätverket då TV har inbyggd webbläsare 

och tillgång till diverse applikationer. I ett test hos testföretaget Smartson har man testat 

Samsungs Smart TV och påpekat att en nödvändighet för den nya tjänsten är en stabil 

internetuppkoppling för att tekniska störningar inte skall uppkomma.  

 

Ännu längre fram i tiden kommer inte bara IP-TV med HD-streaming bli populärart utan den så 

kallade molntekniken kommer också kräva snabba och stabila internetuppkopplingar. Molnteknik 

eller ”cloud computing” är ett system för att samla data från många användare på ett och samma 

ställe vilken alla kan utnyttja samtidigt. I framtiden är det inte otänkbart att det enda användaren 

har hemma är en internetuppkoppling och en skärm för vilken man sedan kan utnyttja molnets 

operativsystem, program och annan data.17 

 

                                                                        
11 PTS, “Svenskarnas användning av telefoni och Internet 2010”, PTS-ER-2010:25, (2010), sid 6 
12 PTS, “Svenskarnas användning av telefoni och Internet 2010”, PTS-ER-2010:25, (2010), sid 6 
13 PTS, “Svenskarnas användning av telefoni och Internet 2010”, PTS-ER-2010:25, (2010), sid 6 
14 PTS, “Svenskarnas användning av telefoni och Internet 2010”, PTS-ER-2010:25, (2010), sid 6 
15 PTS, “Svenskarnas användning av telefoni och Internet 2010”, PTS-ER-2010:25, (2010), 60 
16 Augustsson, T (2011) 
17 Ballmer S, (4/10-2010) 
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Som bilden visar är det endast en liten andel av 

abonnemangen som har hastigheter på 100 

Mbit/s eller mer. Denna andel måste växa för 

att möta framtidens ökade behov av högre 

internethastigheter. En framtida utbredning av 

höghastighetsbredband är med andra ord 

ofrånkomlig. Utvecklingen går dock inte en helt 

problemfri framtid till mötes. Problematiken i 

dagsläget bottnar i tre faktorer, enligt Hans 

Herdensjö på Quiqom. Till att börja med är 

bandbredden inte tillräcklig i dagens nät för 

framtidens behov. Dessutom är ny infrastruktur i 

form av fibernät kostsam. Denna kostnad ökar dessutom ju närmare abonnenten installationen 

görs.18  

 

Sveriges regering instämmer också med att en utbredning av höghastighetsbredband är 

ofrånkomlig.19 Regeringen har lagt upp en bredbandsstrategi där de presenterar tre delmål som 

tillsammans syftar till att Sverige i framtiden skall ha bredband av världsklass. Ett av dessa mål är 

att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ha tillgång till bredband om minst 

100 Mbit/s.20 Höghastighetsbredband kommer med andra ord, i takt med att IP-TV ökar, krävas 

i stort sätt alla hushåll21. 

 

1.2 Problemformulering 

 
Bakgrunden ovan gör en utbredning av det trådbundna höghastighetsbredbandet viktig i den 

industrialiserade världen då vi mer och mer går mot en digital livsstil.22 Om Sverige skall fortsätta 

att vara ett samhälle där tekniken är en självklarhet för invånarna och som skapar förutsättningar 

för nya, än mer avancerade tekniker, krävs att detta också fortsättningsvis är ett prioriterat 

område. Denna utveckling har fastslagits av Sveriges regering där det övergripande målet är att 

                                                                        
18 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom (19/4-2011) 
19 PTS, ”Bredbandskartläggning 2010”, PTS-ER-2011:10 (2011): 55 
20 PTS, ”Bredbandskartläggning 2010”, PTS-ER-2011:10 (2011): 55 
21 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom (19/4-2011) 
22 Augustsson T (2011) 

Bild 1 Fördelning över internethastigheter sedan 2001 
(Källa:http://www.statistik.pts.se/pts1h2010/index.html 

(2011-05-18) 
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Sverige skall ha bredband i världsklass.23 Problematiken ligger nu i hur detta skall genomföras 

tekniskt och vilka kostnader valet av teknik medför. Att fiberteknisk apparatur i något led av 

anslutningskedjan är en nödvändighet för denna utbredning är en självklarhet24, vilket återspeglas 

i de redovisade installationsalternativen nedan i denna uppsats. Huvudfrågan för uppsatsen är 

således hur höghastighetsbredband skall installeras i befintliga flerbostadshus och vilken teknik 

fastighetsägaren skall välja.  

 

1.2.1 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att besvara frågan enligt ovan om vilken teknik en fastighetsägare skall 

välja att installera, med hänsyn tagen till den ekonomiska såväl som den tekniska delen av 

installationen. Vi vill med andra ord hjälpa fastighetsägaren att göra ett rationellt val eftersom så 

ofta inte görs.25 I denna uppsats förutsätter vi att en rationell fastighetsägare vill installera 

höghastighetsbredband med bästa möjliga teknik till lägsta möjliga kostnad.  

 

1.2.2 Avgränsning 

 
Bredband i allmänhet, men höghastighetsbredband i synnerhet är ett brett område med många 

olika konkurrerande och mer eller mindre komplexa tekniker. Vi har därför valt att avgränsa oss 

inom olika områden enligt nedan.  

 

En geografisk avgränsning som gjorts är inriktning av höghastighetsbredband inom Sveriges 

gränser. Anledningen till detta är möjligheterna att lättare kunna träffa intervjupersoner och 

insamla tillräcklig empiri och uppnå ett så fullständigt resultat som möjligt. Nackdelen med denna 

avgränsning blir å andra sidan att studien resulterar i att vara begränsad till Sverige.  

 

Vidare har en avgränsning gjorts till att specifikt inrikta sig på befintliga flerbostadshus. 

Gränsdragningen i detta fall är förhållandevis tydlig och har gjorts utifrån det faktum att 

installationskostnaden av höghastighetsbredband vid nybyggnationer inte är lika central då inga 

direkta ingrepp i fastigheten måste företas. Intresset för att undersöka hur höghastighetsbredband 

skall installeras i alla flerbostadshus, befintliga som nybyggnadsprojekt, var därför inte aktuellt.  

                                                                        
23 PTS. ”Bredbandskartläggning 2010”, PTS-ER-2011:10 (2011), sid 55 
24 Intervju med Thomas Pettersson på Comhem (17/5-2011) 
25 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom (19/4-2011) 
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Under detta avsnitt bör också nämnas att en avgränsning gjorts kring det ekonomiska 

perspektivet. Denna avgränsning innebär att det är kostnaden för att installera 

höghastighetsbredband som vi valt att fokusera på. Teknikernas egenvärde analyseras därför inte 

alls. Med egenvärde menas teknikernas möjlighet att säljas. Noterbart är att samtliga fem tekniker 

kommer redogöras för tekniskt nedan, men att endast tre av dessa kommer att analyseras djupare 

då de resterande två inte anses utgöra höghastighetsbredband.  

 

För att klargöra det ovan nämnda är det således själva bredbandsinstallationen i huset som är 

aktuell att undersöka. Material beträffande stamnät eller andra kommunalanät utanför husets 

väggar, för vilka andra än fastighetsägaren själv ansvarar, lämnas således därhän. Olika tekniker 

kommer, som nämnt ovan, att analyseras ur ett så väl ekonomiskt som tekniskt perspektiv. 

Avgränsningarna är viktiga för att läsaren skall förstå vad uppsatsen syftar till. Därför har vi 

nedan försökt åskådliggöra detta. Installationen av fiber från stamnätet till flerbostadshuset är inte 

relevant att undersöka eftersom denna måste ske för varje teknik. Kostnaden blir således 

densamma för alla tekniker i detta avseende. Som bilden visar är det installationen inuti huset till 

lägenheterna som är relevant.   

 

Bild 2 Bilden åskådliggör huvudavgränsningen till denna uppsats. Det är således installationen av höghastighetsbredband 

i flerbostadshus som är centralt och inte omkringliggande installationer.  (Källa: Arne Ljungdahl, Quiqom) 
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1.3 Disposition  

Uppsatsen har följande disposition och indelning: 

 

Avsnitt 1: Formaliadelar avseende uppsatsens uppbyggnad och art 

Avsnitt 2: Tekniska redogörelser för fiber samt tekniker som kan utgöra höghastighetsbredband  

Avsnitt 3: Ekonomisk redogörelse och analys av utvalda tekniker 

Avsnitt 4: Diskussion rörande tekniska så väl ekonomiska ståndpunkter 

Avsnitt 5: Uppsatsens slutsats med svar på frågeställningen 

Avsnitt 6: Referenser 

Avsnitt 7: Bilagor   

 

1.4 Metod 

 
Arbetet med uppsatsen har haft sin utgångspunkt i kontakten med företaget Quiqom som vi har 

haft god kontakt med under hela arbetet. Vi har därmed kunnat ställa frågor under 

arbetsprocessen. Vidare har vi tagit del av tryckt material från bland annat KTH-biblioteket och 

Post- och Telestyrelsen (PTS) vilka varit behjälpliga att tillhandahålla information för uppsatsen. 

Även branschlitteratur, föreläsningar och intervjuer med Comhem och Bredbandsbolaget har 

använts vilket går att utläsa ur källhänvisningen.  

 

Eftersom uppsatsen är en jämförande studie mellan installation av olika tekniska lösningar för att 

tillgängliggöra höghastighetsbredband i flerbostadshus har en kvalitativ studie använts. Detta 

delvis på grund av att kalkyleringen för hur mycket olika tekniker kostar skiljer sig markant mellan 

olika konfidentiella avtal. Priserna för en installation kan således ändras trots att alla 

förutsättningar är desamma. Priserna är alltså unika för varje installation, och framförallt 

konfidentiella, beroende på avtalen. Genom intervjuer och efterforskningar i litteratur har vi 

kunnat dra slutsatser utifrån den information som vi samlat. Således har den kvalitativa metoden 

utnyttjats.26  

 

 

 

                                                                        
26 Backman J. (1998) sid 31 
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1.4.1 Datainsamling  

 
Det mest centrala i uppsatser är att hitta och applicera rätt typ av information. De tre teknikerna 

som är föremål för diskussion i denna uppsats skiljer sig, förutom i tekniska avseenden, också vad 

gäller hur mycket information som finns att tillgå om dem. När det gäller Fiber To The Home 

(FTTH) och Fiber To The Basement (FTTB) via Cat 5/6 anslutning finns mycket material att ta 

del av då dessa är standardiserade tekniker. Medan det för Quiqom-lan (Q-lan) uteslutande är 

Quiqom själva som skrivit rapporter och utvärderingar av produkten. Detta innebär ett litet 

utbud av relevanta källor för just den tekniken, vilket kan ses som ett problem. Nackdelarna 

bottnar exempelvis i att utbudet av källor minskar vilket mynnar ut i att fler infallsvinklar således 

också minskar. Vi måste därför också vara källkritiska med tanke på att källor från exempelvis 

Quiqom och Comhem har ett särintresse i att påvisa att just deras produkter är mest lämpliga för 

installation. Den största delen av informationen gällande tekniker har inhämtats via intervjuer 

från Quiqom och Comhem medan PTS har bidragit med bland annat statistik. Även tryckt 

fackmaterial har använts.  

 

1.4.2 Källkritik 

 
Det är viktigt att belysa den källkritik som rimligen borde beaktas. Eftersom teknikerna installeras 

av olika installatörer för olika installationsbolag finns ett särintresse att påvisa att just deras 

produkt är mest lämpad när vi frågat. Detta har vi haft i åtanke vid författande av rapporten. 

Dessutom har antalet källor varit begränsat på grund av att det är få stora aktörer som styr 

bredbandsmarknaden i Sverige samt att Quiqom tillhandahåller en relativt ny teknik som inte 

tidigare undersökts i någon större omfattning. De konfidentiella avtalen mellan installatör och 

fastighetsägare har i sin tur inneburit att vi haft svårt att få insyn i dessa. Dessutom har vi fått 

erfara att kostnaderna för installation av höghastighetsbredband skiljer sig beroende på vem man 

frågar. Den källa där vi hämtat mest information är teknikinstallationsbolaget Quiqom, där man 

både talat för och mot sin egen produkt (Q-lan). De positiva aspekterna som nämnts har vi 

ifrågasatt genom intervjuer med Comhem och Bredbandsbolaget samt i litteratur som vi tagit del 

av. Således skall även denna del av arbetet vara utredd och materialet i stort vara så objektivt som 

möjligt i ljuset av våra källor. 



 

 

 

 

 

13 

 

2. Teknisk beskrivning 

 
Fiberoptik är en förutsättning för att kunna leverera höghastighetsbredband.27 För att en teknisk 

beskrivning skall kunna genomföras måste därför först en enkel men koncis redogörelse göras 

kring fiberteknik och fibers allmänna tillgänglighet. För att läsaren skall förstå fördelar och 

nackdelar med olika alternativa tekniker för installation av höghastighetsbredband i befintliga 

flerbostadshus görs sedan en kort redogörelse för olika teknikers utformning och installation var 

för sig.  

 

2.1 Fiberteknik 

 

Ett fibertekniskt nätverk utgör ett kommunikationssystem. Väldigt förenklat består detta system 

av tre delar som kan beskrivas i ett så kallat blockschema. Dessa tre delar är sändare, 

informationskanal och mottagare.28  

 
Bild 3 Fibernätverkets blockschema 

 

I ett fiberoptiskt nät består sändaren av en modulator och en bärvågsoscillator. Modulatorn har 

som namnet antyder till uppgift att modulera ljussignaler. Detta görs genom att elektriska 

impulser eller meddelanden omvandlas till ljusvågor som utsänds av bärvågsoscillatorn.29 

  

Informationskanalen utgörs av en mycket tunn cirkulär glastråd, vanligen i storleksordningen 

kring mikrometer i diameter30, vilken gör den nästintill osynlig för det mänskliga ögat. Denna tråd 

utgör fibern som sedan är omgärdad av en mantel och ett skyddshölje. Själva fibern kan göras av 

en uppsjö material men produceras ofta av glas eftersom det är genomskinligt för ljus vilket är en 

förutsättning för att en bärvåg av ljus skall kunna färdas genom den. Ibland används dock andra 

material som har andra brytningsindex, vilket skapar andra förutsättningar för hur ljuset färdas 

genom fibern. Materialet som utgör manteln varierar också beroende på vilket brytningsindex 
                                                                        
27 Intervju med Arne Ljungdahl på Quiqom (19/4-2011) 
28 Jönsson S. (1995), sid 10 
29 Jönsson S. (1995), sid 10 
30 Gistvik, S. (2009), Sid 91 



 

 

 

 

 

14 

 

som tillverkaren vill att fibern skall ha. Det omslutande primärskyddet som ligger som en hinna 

runt manteln är ofta gjort av akrylat. Akrylat är en sorts plast som både är motståndskraftig mot 

yttre påverkan i form av stötar och väta samt ogenomskinlig för ljus utifrån, vilket annars kan 

störa det ljus som bärvågen utgör.31 

 

Att bärvågen överhuvudtaget kan 

färdas genom den optiska fibern 

möjliggörs av dess cirkulära form och 

dess inre reflektion32. I och med att den 

är cirkulär kommer centrumpunkten för 

fibern alltid att ligga lika långt ifrån väggarna där ljuset reflekteras och således kommer bärvågen 

att studsa fram genom fibern. Intressant är alltså att om en fibertråd böjs för starkt kommer inte 

ljuset reflekteras vidare i riktning mot mottagaren och det kommer att leda till att bärvågen aldrig 

når dit.33 Om fibern inte böjs och således dras på ett korrekt sätt kommer bärvågen att nå 

mottagaren som utgörs av en optisk detektor. Väl där kommer bärvågen att omvandlas från ljus 

till en elektrisk signal vilken i sin tur kan skickas i kopparkablar till anslutna moduler som 

exempelvis ett modem eller en router.34 

 

Styrkan i ett fiberoptiskt nätverk är det faktum att ljus färdas mycket fort35 samt att det finns få 

rörliga delar som kan gå sönder.36 Rörliga delar är endast modulatorer och detektorer som har en 

livslängd på cirka tio år.37 Ljustes hastighet möjliggör att oscillatorn snabbt kan sända nya 

ljussignaler till detektorn. Transportsträckan för ljuset kan vara lång men eftersom ljusförlusterna 

längs vägen är små behövs inga förstärkare vilket med traditionella kopparledningar skulle varit 

fallet. Det är den teknik som utgör oscillator och detektor som är flaskhalsen för hur snabbt ett 

bredband med fiberoptiska kablar kan bli.38 

 

Flera studier har, sedan upptäckten av fiberoptik gjordes, klargjort att fiber är ett ledningsmaterial 

för framtiden med nästintill39 obegränsade utvecklingsmöjligheter (begränsningarna ligger främst i 

                                                                        
31 Gistvik, S. (2009), Sid 66 
32 Gistvik, S. (2009), Sid 65 
33 Gistvik, S. (2009), Sid 65-66, 91 
34 Jönsson S. (1995), sid 10 
35 Gistvik, S. (2009), Sid 58 
36 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom (19/4-2011) 
37 Intervju med Thomas Pettersson på Comhem (17/5-2011) 
38 Jönsson S. (1995), sid 67 
39 Jönsson S, (1995) sid 67 

Bild 4 En fibers uppbyggnad 
(Källa: Gistvik S., "Handbok i praktisk fiberoptik, sid 66) 
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sändar- och mottagarapparaturen och inte i själva fibern). Som ett exempel nämns i Jönsson S att 

man 1995 kunde skicka upp till tre normalstora boksidor i sekunden om internetkablarna var som 

mest gynnsamma, det vill säga så låg trafik som möjligt. Internetkablarna var på den här tiden 

uteslutande gjorda i koppar. I kontrast till detta kunde man skicka 50 000 sidor på mindre än en 

sekund i fiberoptiska kablar. Fiberoptiken har således i kontrast till traditionella 

överföringssystem en mycket större kapacitet, kräver mindre utrymme, är lättare att hantera, 

säkrare för avlyssning och är okänslig för elektriska störningar. Fiberoptiska kablar är också i 

kontrast till traditionella kopparkablar ekonomiskt försvarbart.40  

 

För att i dagsläget kunna leverera höghastighetsbredband krävs en trådbunden fiberanslutning i 

någon del av anslutningskedjan som vi nämnt tidigare. Var i anslutningskedjan denna 

fiberanslutning finns skiljer sig dock mellan de olika accessteknikerna.41 Hur fiberanslutningen 

kan se ut är mycket olika för olika modeller av bredbandsdragning.42 Nedan görs en förteckning 

av relevanta tekniker med varsitt förklarande avsnitt. Innan detta bör dock en beskrivning av 

fibernätets tillgänglighet i Sverige klargöras, vilket följer nedan.  

 

2.1.1 Fibernätens tillgänglighet  

 
Som framgått ovan krävs det åtkomst via fibernät för att ha tillgång till höghastighetsbredband 

och för att få tillgång till detta nät krävs att fastighetsnätet i ett bostads- eller företagshus är 

anslutet till ett fibernät i något led av anslutningskedjan.43 För att läsaren skall få en överblick över 

tillgängligheten av fibernät i Sverige kommer här först en redogörelse över detta. 

 

PTS har fastställt hur stor andel av befolkningen och arbetsställena som på kort tid och utan 

särskilda kostnader kan ansluta sig till ett internetabonnemang via fiber. Med hjälp av 

inrapporterade uppgifter har PTS skapat geografiska punkter över dessa områden.44 Kartan nedan 

åskådliggör dessa områden. De grönmarkerade områdena visar var fiber fanns i oktober 2010 

medan de blåmarkerade områdena motsvarar fiber som tillkommit mellan oktober 2009 och 

2010.45   

                                                                        
40 Jönsson S. (1995), sid 7 
41 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom (19/4-2011) 
42 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom (19/4-2011) 
43 PTS, ”Bredbandskartläggning 2010”, PTS-ER-2011:10 (2011), sid 13 
44 PTS, ”Bredbandskartläggning 2010”, PTS-ER-2011:10 (2011), sid 14 
45 PTS, ”Bredbandskartläggning 2010”, PTS-ER-2011:10 (2011), sid 29 
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Enligt årets (2011) kartläggning av PTS var det fyra 

kommuner i Sverige som saknade tillgång till fiber. 

Den kommun som hade störst tillgång till fiber i sina 

nät var Sundbybergs kommun. I tätbebyggda 

områden hade 38,56 procent av befolkningen och 

38,13 procent av arbetsställena tillgång till fibernät. 

Motsvarande siffra i glest bebyggda områden var 7,87 

procent respektive 5,85 procent. Detta ger således en 

total siffra om 33,21 procent för befolkningen och 

27,26 procent för arbetsställena. Mätningen gjordes i 

oktober 2010.46  

 

Som bild 5 visar är fiber vanligast i tätbebyggda 

områden. Emellertid finns det variationer runt om i 

landet. Exempelvis är glest befolkade län som 

Västerbotten och Norrbotten fibertäta medan län 

som Kalmar har en betydligt lägre fibertäckning. 

Skillnaderna bottnar delvis i hur länen använde de 

statliga bidragspengarna som betalades ut under 

början av 2000-talet för nyförläggning av IT-

infrastrukturen. I vissa områden valde man att ansluta 

fiber till telestationer för att snabbt och effektivt kunna 

erbjuda xDSL47. I andra områden var intresset endast inriktat på att ansluta fastigheter med fiber 

direkt, då oftast villor.48   

 

Den största ökningen av fiber sker idag i anslutningsnäten, det vill säga näten som är kopplade till 

fastigheterna.49 Tillgången till fiber i anslutningsnäten har ökat med cirka 28 procent mellan 

oktober 2009 och oktober 2010. Ökningen innebär att per oktober 2010 befann sig 44 procent av 

befolkningen och 39 procent av befolkningen i eller inom 353 meter från en fiberansluten 

                                                                        
46 PTS, ”Bredbandskartläggning 2010”, PTS-ER-2011:10 (2011), sid 27 
47 xDSL är ett samlingsnamn för tekniker där fibernät ansluts till telefonledningar av koppar, ex. ADSL och VDSL 
48 PTS, ”Bredbandskartläggning 2010”, PTS-ER-2011:10 (2011), 28 
49 Gistvik S. (2009) sid 175  

Bild 5 Geografisk överblick över fiberns 
tillgänglighet i Sverige  
(Källa: PTS, "Bredbandskartläggning 2010", PTS-

ER-2011:10 (2011), sid 29 
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fastighet. Året innan var motsvarande siffror 40 respektive 35 procent, vilket innebär en ökning 

om fyra procentenheter i vartdera fallet.50  

 

2.2 Höghastighetsbredband till befintliga flerbostadshus 

 
Alla de fem beskrivna teknikerna nedan har möjlighet till att leverera bredband till höga 

hastigheter till befintliga flerbostadshus. Med höga avser vi bredband med bandbredd större än 

vad nutidens tjänster kräver. Dock är det bara tre av teknikerna som utgör så kallade LAN- 

tekniker 51. Dessa är FTTH, FTTB via Cat 5/6 och Q-lan. Som nämnt ovan kräver alla fem 

tekniker existens av fiber i närområdet även om anslutningspunkten där ljussignalen omvandlas 

till en elektrisk signal är olika för olika tekniker.52 För vissa tekniker dras fiber till det aktuella 

huset och för andra till, exempelvis, områdets kabeltvcentral.53 Gemensamt för alla tekniker 

nedan är att de ansluter abonnenten till stamnätet förr eller senare i anslutningskedjan. De 

undersökta installationerna utgör således den sista biten mellan abonnenten och leverantören. 

Därför kallas dessa tekniker för ”the last mile solution” och det är denna sista bit som är den 

mest kostsamma.54 Installationsalternativen nedan utgör alltså alternativa metoder för att lösa 

”the last mile” problemet i flerbostadshus. Gemensamt för dessa tekniker är att alla utgör 

möjligheter till höghastighetsbredband. 

 

2.2.1 Fiber To The Home (FTTH)55  

 
Fiber to the home (FTTH) är som namnet antyder fiberoptiska ledningar som installeras hela 

vägen in till lägenheterna i ett flerbostadshus. FTTH är den teknik som är avsedd för framtiden 

med störst kapacitet att utvecklas. Alltså det är den teknik som möjliggör att man i framtiden kan 

skicka än snabbare bredband i fiberkablarna då dessa, som redan klargjort ovan, klarar betydligt 

högre hastigheter än vad som erbjuds när detta skrivs. Hastigheterna i ett FTTH-nätverk idag 

klarar med rimliga installationskostnader cirka 1 Gbit/s (motsvarande 1000 Mbit/s) vilket är 

                                                                        
50 PTS, ”Bredbandskartläggning 2010”, PTS-ER-2011:10 (2011), 28 
51 LAN är en förkortning för Local Area Network vilket betyder lokalt datanät med hög kommunikationshastighet. 
52 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom 19/4-2011 
53 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom 19/4-2011 
54 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom 19/4-2011 
55 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom 19/4-2011) 
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betydlig mer än tillräckligt för dagens befintliga tjänster.56 Begränsning i vilken hastighet som kan 

uppnås ligger snarare i sändar- och mottagarapparaturen än i fiberledningarna själva.  

 

Rent praktiskt går en installation i ett befintligt flerbostadshus ut på att man ansluter fastigheten 

till ett stamfibernät som finns lagt i marken i närområdet. Existensen av ett sådant nätverk är 

förutsatt för att kunna utnyttja FTTH. Fiberoptiska kablar leds sedan in till en så kallad 

aggregeringsswitch i källaren från vilken fibern grenas till fler fiberoptiska kablar som leds fram i 

trapphuset till varje lägenhet. Denna installation i befintliga flerbostadshus kräver diverse fula 

ingrepp i form av borrningar och utanpåliggande ledningsrännor. Från trapphuset leds 

ledningarna in i hallen till lägenheterna. Anslutningen hos abonnenten hamnar då precis innanför 

lägenhetens ytterdörr. Möjligheten finns emellertid att bygga ett så kallat lägenhetsnätverk och på 

så sätt kan accesspunkterna placeras på en fysiskt lämpligare plats i lägenheten. Detta görs dock 

sällan då kostnaderna för detta är hög och återigen kräver osnygga ingrepp med kabelrännor i 

lägenheten.  

 

Fördelarna med FTTH är tydliga. Förutom att systemet är framtidssäkert, det vill säga att denna 

teknik kommer att kunna möta de ökade krav som kommer ställas på framtidens 

höghastighetsbredband, innehåller en FTTH installation få rörliga komponenter som kan gå 

sönder. Egentligen är det bara modulatorn och detektorn som kan gå sönder och har en 

utslitningstid på cirka tio år, men efter den tiden kommer dessa troligtvis ändå att behöva 

uppgraderas eftersom tjänsterna hunnit bli alltmer krävande.57 Nackdelarna är likväl som 

fördelarna uppenbara. Installationen blir problematisk och i de flesta fall ful och dessutom 

kostsam då den företas i ett befintligt flerbostadshus. Utöver detta hamnar accesspunkten till 

fibern i lägenheten där abonnenten sällan vill ha den, det vill säga i hallen. Ur fastighetsägarens 

perspektiv utgör detta inte något egentligt problem men eftersom det är till nackdel för 

abonnenten finns det en risk att det kommer avspeglas i en potentiellt lägre hyra vid nyteckning. 

Med andra ord, väljer en hyresgäst mellan två identiska lägenheter som endast skiljer sig i det 

avseendet att accesspunkten för bredbandet är olika, torde hyresgästen kräva en lägre hyra för 

lägenheten med sämre anslutningspunkt. Detta gäller samtliga tekniker där ny kabeldragning 

måste göras. 

 

                                                                        
56 Intervju med Tomas Pettersson på Comhem 17/5-2011 
57 Intervju med Tomas Pettersson på Comhem (15/5-2011) 
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2.2.3 Fiber To The Basement (FTTB) med Cat 5 eller Cat 6 anslutning58 

 
Fiber to the basement (FTTB) utgör i stort ingen skillnad i installation mot FTTH. Dock finns en 

väsentlig teknisk skillnad mellan de två teknikerna. I FTTH dras som nämnt fiberoptiska kablar in 

till lägenheterna från källaren men i FTTB blir istället dessa ledningar, alltså de från källaren till 

lägenheterna, utbytta till en datakabel av modell Category 5 eller 6 (Cat 5/6). Cat 5/6 kablar är 

datakablar gjorda av koppar. Skillnaden mellan Cat 5 och Cat 6 kablar är främst den volym data 

som kan skickas genom dem. Ett högre nummer innebär att kabeln är bättre och att den således 

kan hantera ett större dataflöde. 

 

Installationsproblematiken är således densamma för FTTB Cat 5/6 som för FTTH eftersom man 

fortfarande måste dra nya ledningar i huset. Det är endast typ av kabel som ändrats. Detta är 

dock av vikt eftersom en installation av FTTB via Cat 5/6 innebär en inbyggd 

hastighetsbegränsning eftersom kablarna är gjorda av koppar, vilket inte har samma framtida 

potential som fiberoptiska kablar. Detta system är således inte lika framtidssäkert som en FTTH- 

installation. Fördelen med FTTB Cat 5/6 gentemot FTTH är dock det mer rimliga priset för 

installationen eftersom det fortfarande utgör ett kompetent höghastighetsbredband i form av ett 

LAN-nätverk. Merkostnaderna för modulatorer och detektorer för FTTH gör att FTTH-tekniken 

blir mer kostsam än FTTB via Cat 5/6. I dagsläget kommer en installation med FTTB via Cat 

5/6 att fungera mer än tillräckligt för dagens tjänster eftersom detta system kan leverera 1 

Gbit/s.59     

 

2.2.4 Fiber To The Basement (FTTB) anslutning via VDSL60 

 
En FTTB anslutning via VDSL, som står för Very high-rate Digital Subscriber Line, innebär att 

man drar fiber till källaren på huset för att sedan ansluta till det befintliga telefonnät som finns i 

fastigheten och som består av kopparkablar. Denna teknik är närbesläktad med det som många 

använder idag, det vill säga ADSL. ADSL utnyttjar också telefonledningarnas kopparkabel för 

internettrafik. VDSL ger emellertid en högre hastighet till användarna eftersom det fysiska 

avståndet mellan omkopplingen från fiber till kopparkabeln och användaren är litet. Denna 

företeelse beror på kopparkabelns dämpning vilket reducerar signalstyrkan för de signaler som 

                                                                        
58 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom 19/4-2011 
59 Intervju med Tomas Pettersson på Comhem (15/5-2011) 
60 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom (19/4-2011) 
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leds därigenom. Är sträckan lång kommer dämpningen att vara stor och förstärkare av signalen 

kommer således att krävas. Denna problematik sätter en gräns för hur lång sträcka man kan 

utnyttja telefonnätets kopparkabel utan att behöva installera förstärkare som återlivar signalen vid 

givna punkter på ledningen. Denna gräns går vid cirka hundra meter kabel. Hastigheterna i ett 

VDSL nätverk kan av detta skäl bli betydligt högre än för exempelvis ADSL då avståndet mellan 

fiberomkopplingen och abonnenten är längre.  

 

Fördelarna med detta system är att man inte behöver dra nya kablar i trapphuset som innebär fula 

installationer och höga kostnader. Endast en fiberoptisk ledning till källaren måste dras in. En 

annan viktig aspekt är accesspunkten, vilken i detta fall blir vid första telefonjacket, alltså det 

första jacket som når lägenheten. Denna åtkomstpunkt är ofta centralt placerad i lägenheten 

vilket innebär mindre problem vad gäller estetik och smidighet än vad som är fallet med FTTH 

och FTTB med Cat 5/6 anslutning då åtkomstpunkten blir precis innanför dörren till lägenheten. 

En nackdel med FTTB via VDSL är att tekniken inte räknas som en höghastighetslösning, då 

hastigheter på 50-70 Mbit/s är att räkna med. Det är således betydligt långsammare än FTTH och 

FTTB via Cat 5/6 och därmed har systemet begränsade möjligheter att klara av framtidens ökade 

krav. Viktigt att poängtera är också att en VDSL installation inte utgör ett så kallat LAN.  

 

2.2.5 Data Over Cable Service Interface Specification (DOCSIS)61 

 
DOCSIS utgör den vanligaste formen för att leverera ”fiber” till allmänheten. Denna teknik 

utgörs av att man vid en anslutnningspunkt för hela områden kopplar samman fibernätet med 

kabeltvnätet. Kabeltvnätet utgörs av en kopparkabel som leds in i samtliga lägenheter som har 

eller har haft kabeltv. Något som många flerbostadshus har.62 Detta är således en förutsättning 

för DOCSIS. När man installerat med DOCSIS kan abonnenten ansluta sig till internet vid 

kabeltvuttagen i lägenheten.  

 

DOCSIS möjliggör en anslutning som smidigt kan ge många människor tillgång till snabbt 

bredband till en låg installationskostnad. Dock finns problem då DOCSIS utgörs av ett så kallat 

”best effort system” vilket innebär att systemet inte kan garantera några hastigheter eftersom 

hastigheterna till varje användare beror av hur många som använder sina anslutningar just vid 

tillfället, det vill säga penetrationsgraden vid en given tidpunkt. Penetrationsgraden är allmänt ett 
                                                                        
61 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom (19/4-2011) 
62 PTS, ”Bredbandskartläggning 2010”, PTS-ER-2011:10 (2011), sid 31 
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vedertaget begrepp som beskriver det aktiva användandet av en installation i procent av totalt 

antal anslutna enheter. Penetrationsroblematiken med DOCSIS kommer sig av att en installation 

ansluter hela områden till en fiberanslutning vilket innebär att alla användare (inte sällan 

hundratals lägenheter) får dela på den hastighet som fibern klarar att ge. För internettrafik utgör 

inte svägningarna i kapacitet beroende på penetrationsgraden något problem eftersom 

information återsänds blixtsnabbt. Så är dock inte fallet med exempelvis tjänster som IP-TV, 

vilket för att bilden skall flyta, kräver en stabil och kontinuerlig anslutning. Detta klarar inte 

DOCSIS att leverera vilket har som följd att IP-TV inte kommer att vara möjligt i stor skala med 

en DOCSIS-installation. DOCSIS klarar alltså inte att leverera höghastighetsbredband till 

samtliga användare kontinuerligt över tiden, men är i gengäld en billig lösning för att snabbt och 

snyggt installera bredband till många användare. 

 

Fördelarna med DOCSIS är att abonnenterna får sina bredbandsuttag i det befintliga 

kabeltvuttagen, vilket innebär att modemet ofta hamnar på en plats som är väl lämpad för att ha 

teknik på i lägenheten. DOCSIS är enkelt att installera samtidigt som det är relativt sätt billigt i 

kontrast till de andra alternativen, enligt Arne Ljungdahl på Quiqom. Då den exakta 

installationskostnaden per bostad varierar och DOCSIS inte utgör något höghastighetsbredband 

lämnas härmed denna diskussion därhän. Nackdelarna är som nämnt att hastigheterna kan 

fluktuera i samband med att penetrationen ändras vilket utesluter olika resurskrävande tjänster 

som exempelvis IP-TV. DOCSIS utgör heller inte ett så kallat LAN. 

 

2.2.6 Ethernet Over Coax (EOC)63  

 
Ethernet Over Coax (EOC) utgörs egentligen av tre olika tekniker; Powerline, HPNA och 

MoCA.  

 

Powerline innebär att man skickar information över elnätets kablar i frekvensområden mellan 5-

65 MHz. Denna teknik är dock kantad med problem då det i elkablar förekommer mycket 

störningar i form av exempelvis elektromagnetiska fält. Denna teknik är därför sällan ett 

alternativ för höghastighetsbredband, varför vi här lämnar resonemanget om den. 

 

                                                                        
63 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom (19/4-2011) 
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HPNA står för en standard som heter Home Phone Network Alliances vilket tekniskt innebär 

detsamma som för Powerline. Man skickar information över telefonledningarna i 

frekvensområden kring 5-65 MHz. Inte heller denna teknik är föremål för intresse när 

höghastighetsbredband skall installeras eftersom den möjliga hastigheten är för låg varpå även 

denna teknik lämnas här.  

 

Den tredje tekniken utgörs av MoCA vilket står för en standard som heter Multimedia over Coax 

Alliance. MoCA utgörs av att man skickar information i frekvenser kring 860-1500 MHz och 

tillintetgör därmed de andra EOC-teknikernas problem med störningar från och på kabeltvnätet. 

Det är ur denna teknik som Quiqom LAN, det vill säga Q-lan, har sitt ursprung. Bilden nedan 

åskådliggör att Q-lan utnyttjar det tomma frekvensutrymmet ”ovanför” det utrymme som 

kabeltvsignalerna utnyttjar i koaxialkabeln. 

  

 

Bild 6 Översikt över hur frekvensutrymmet utnyttjas i en koaxialkabel vid Q-lan. 

 

MoCA tekniken utnyttjar befintliga koaxialkablar som ursprungligen använts eller används till att 

leverara kabeltv till de boende. En Koaxialkabel är en kabeltyp för överföring av elektriska 

signaler, främst inom mikrovågsområdet64. Skillnaden mellan MoCA standarden och DOCSIS är 

främst avspeglad i antalet användare. Som nämnt ändras kapaciteten för en DOCSIS installation 

beroende på penetrationsgraden. Hög penetration ger låg hastighet per användare och vice versa. 

Så är också fallet för MoCA, men eftersom en Q-lan installation, vilket är en typ under MoCA 

standarden, endast görs mellan en fiberanslutning och ett antal lägenheter i ett hus blir antalet 

abonnenter väsentligt lägre än i fallet med DOCSIS. Detta medför således en större bandbredd, 

alltså hastighet, för varje abonnent eftersom det är färre abonnenter som delar på samma 

fiberanslutning.  

 

                                                                        
64 Nationalencyklopedin, koaxialkabel (5/5-2011) 
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2.2.7 Quiqom- LAN (Q-lan)65 

 
Q-lan innebär att man via en eller flera boxar i källaren ansluter en fiberanslutning likt den för 

FTTB teknikerna till koaxialnätet i flerbostadshuset. Koaxialnätet består av kopparkabel av typen 

koaxial som installerats primärt för kabeltv. Tekniken påminner således om DOCSIS men har 

väsentliga skillnader i slutresultatet vad gäller levererad bandbredd. Installationen tar kort tid och 

innebär att huset inte behöver genomgå någon form av ingrepp då en installation av nya kablar 

inte är nödvändig förutom i källaren dit en fiber måste dras som i sig är ansluten till det 

omkringliggande stamnätet. Så är ju fallet även med FTTH och FTTB via Cat 5/6. En annan 

viktig fördel med detta system är att installationen innebär att lägenheterna får accesspunkter för 

bredbandet där de har kabeltvuttag, likt som fallet med DOCSIS. Det vill säga på flera platser i 

lägenheten om abonnenten har fler kabeltvuttag. Dessa uttag brukar som nämnt under DOCSIS 

avsnittet vara bra placerade i lägenheten där det fysiskt lämpar sig att placera ett modem och en 

eventuell router samt annan teknisk apparatur. Ett Q-lan system kan stabilt leverera 100 Mbit/s 

till samtliga användare om det skulle vara önskvärt. Hastigheten eller bandbredden per lägenhet 

beror på hur många boxar som finns installerade i husets källare. För att samtliga användare skall 

vara garanterade 100 Mbit/s kan maximalt fyra lägenheter ansluta till en box, eftersom varje box 

har totalt fyra kanaler på olika frekvenser. Varje kanal opererar således ostört och det möjliggör 

en garanterad hastighet om 100 Mbit/s per abonnent. Denna kontinutet i leverans av bandbredd 

möjliggör i sin tur för att leverera resurskrävande IP-TV som kräver ca 20 Mbit/s. Precis som i 

fallet för FTTH och FTTB med Cat 5/6. Q-lan tekniken utgör, vilket namnet antyder, ett så 

kallat LAN.  

 

Nackdelarna som kan ses med Q-lan är att det finns fler elektroniska apparaturer med rörliga 

delar än för FTTH och FTTB Cat 5/6, vilka är de andra teknikerna som utgör LAN. Detta 

innebär att systemet lättare kan gå sönder eller slitas ut, vilket i sin tur leder till ökade slitage- och 

reparationskostnader jämfört med FTTH och FTTB Cat 5/6 teknikerna. Dessutom måste 

nämnas att Q-lan inte är lika framtidssäkert som FTTH i utvecklingshänseende, FTTH har ju 

som nämnt under fiberteknikavsnittet en nästintill obegränsad utvecklingsförmåga. Det är inte 

något som kopparkablar kan konkurrera med i slutändan. 

      

                                                                        
65 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom (19/4-2011) 
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2.3 Teknisk sammanfattning 

 
Det finns således både för- och nackdelar med respektive teknik. För att klargöra dessa 

tillsammans, har vi nedan samlat teknikerna i en enkel tabell och med hjälp av olika attribut 

kontrollerat vilken teknik som uppfyller vad. En extra förklaring kring attributen finns i Bilaga 1.   

 

 

 

Vad som indirekt framgår av tabellen, men som bör noteras igen, är att tre av ovanstående fem 

tekniker klassas som höghastighetsbredband i denna uppsats. Dessa är FTTH, FTTB via Cat 5/6 

och Q-lan. Den största och viktigaste parametern att minnas och som också skiljer teknikerna 

emellan är att vid FTTH och FTTB via Cat 5/6 krävs installation av nya kablar i huset66, medan 

detta inte krävs vid installation av Q-lan då det befintliga kabeltvnätet istället utnyttjas. Med andra 

ord är det olika typer av installationer som leder till olika installationskostnader. Vad respektive 

teknik kostar att installera redogörs i nästkommande ekonomiska avsnitt.  Gemensamt för de tre 

teknikerna är att det utgör så kallade LAN-tekniker och 100 Mbit/s eller mer kan uppnås utan 

tekniska störningar och beroende på antal användare i byggnaden. Installationskostnaden för de 

andra två, FTTB via VDSL och DOCSIS, har därför förbisetts. Precis som fallet för de andra 

EOC-teknikerna.   

 

De tre nämnda teknikerna för höghastighetsbredband kräver som sagt att fibernät är anslutet till 

huset i något led. Utan anslutning till fiber i stamnätet är det således inte möjligt att uppnå de 

höga kontinuerliga hastigheterna.67 

                                                                        
66 Installationsförfaranden för FTTH och FTTB via Cat 5/6 är densamma, det som skiljer dem åt är typ av kabel 
67 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom (19/4-2011) 
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3. Ekonomi 

 
I en undersökning från PTS klargjordes att bara fyra procentenheter av hushållen har bytt 

internetleverantör det senaste halvåret.68 Det största skälet till att abonnenter byter 

internetleverantör är att de vill ha ett lägre pris.69 Emellertid är det dock hela 31 procent som inte 

vet att det har möjlighet att byta leverantör70. Eftersom priset för abonnenten grundar sig på hur 

kostsam installationen av höghastighetsbredbandet blir därmed denna kostnad viktig att ta hänsyn 

till. Något som fastighetsägaren dock sällan har i åtanke71.  

 

Ekonomin beträffande höghastighetsbredband i befintliga flerbostadshus hamnar ofta i 

skymundan bakom hastigheter och teknik. Installationer görs ofta med syfte att tillgängliggöra en 

viss teknik medan kostnaden blir en produkt av den teknik man väljer att nyttja. Intressant är 

också vem som i slutändan får bära kostnaderna för installationen. I många fall är det 

abonnenterna och inte fastighetsägarna som får ta denna kostnad.72 För att någon av de tre LAN-

teknikerna skall kunna installeras krävs att man till källaren i huset drar fiber som vi nämnt ovan. 

Ofta är det den här dragningen av fiberoptik som är både tidsödslande och kostsam.73  

 

För att sedan ansluta lägenheterna och då också abonnenterna i ett flerbostadshus till ett 

fibernätverk via stamnätet, tecknas vid FTTH och FTTB via Cat 5/6 ett avtal mellan 

leverantörerna av bredband, som exempelvis Comhem eller Bredbandsbolaget, och 

fastighetsägaren.74 I avtalen åtar sig då leverantören hela installationen för samtliga lägenheter och 

således möjliggör för inkoppling till samtliga abonnenter. Det vill säga att ansluta huset från 

stamnätet av fiber via källaren och slutligen koppla in varje lägenhet via den kabel som är ämnad 

för den berörda installationen. Således fiberoptiska kablar eller Cat 5/6 kabel beroende på 

teknikval. Dessa upphandlingar resulterar sedan i ett bindande avtal då installatören har 

underavtal med alla potentiella abonnenter, alltså slutanvändare av tjänsten, att leverera tjänster i 

det byggda nätet i huset.75 Denna avtalsstruktur resulterar i en stelhet för abonnenterna som 

förlorar sin valfrihet under bindningstiden som varar mellan tre till sju år.76 Om någon abonnent 

                                                                        
68 PTS, “Svenskarnas användning av telefoni och Internet 2010”, PTS-ER-2010:25, (2010) sid 6 
69 PTS, “Svenskarnas användning av telefoni och Internet 2010”, PTS-ER-2010:25, (2010) sid 6 
70 PTS, “Svenskarnas användning av telefoni och Internet 2010”, PTS-ER-2010:25, (2010) sid 59 
71 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom (19/4-2011) 
72 Intervju med Arne Ljungdahl på Quiqom (19/4-2011) 
73 Intervju med Fredrik Hansén på Bredbandsbolaget (1/5-2011) 
74 Intervju med Fredrik Hansén på Bredbandsbolaget (1/5-2011) 
75 Intervju med Arne Ljungdahl på Quiqom (19/4-2011) 
76 Intervju med Tomas Pettersson på Comhem (17/5-2011) 
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är missnöjd eller vill byta leverantör under avtalstiden för att exempelvis få ett bättre pris finns 

alltså inte den möjligheten.77 Det är med grund i detta resonemang som vi tycker att det är viktigt 

för abonnenten att fastighetsägaren tar sitt ansvar och fattar ett välgrundat ekonomiskt beslut om 

vilket höghastighetsbredband som skall installeras. Diskussionen för hur man installerar 

höghastighetsbredband borde således utökas så att abonnentens valfrihet bevaras. Vad gäller Q-

lan resulterar tekniken i att höghastighetsbredband tillgängliggörs till samtliga lägenheter via 

kabeltvnätet i huset vilket innebär att marginalkostnaden att installera systemet per lägenhet är 

mycket låg till skillnad från FTTH och FTTB Cat 5/6. Marginalkostnaden är den kostnad det 

innebär per lägenhet att aktivera ytterligare en abonnent i en lägenhet. Marginalkostanden 

minskar i och med att fler abonnenter aktiveras. Med andra ord, ju fler aktiva abonnenter, desto 

lägre marginalkostnad. Om sedan abonnenten väljer att ansluta sig eller inte är upp till personen 

själv. Inkluderat i denna sänkta marginalkostnad är också den kvarstående valfriheten för 

abonnenterna eftersom någon upphandling med bindande avtal inte är aktuell.     

 

Den ekonomiska analysen nedan görs på de tre teknikerna som utgör så kallade LAN. Det vill 

säga FTTH, FTTB via Cat 5/6 samt Q-lan. De andra teknikerna anses inte uppfylla de krav som 

framtiden ställer, dessa är således inte intressanta att installera och därmed inte heller intressanta 

att analysera installationsmässigt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

3.1 Installationskostnad för LAN-teknikerna i befintliga flerbostadshus 

 

Som tidigare nämnt finns det tre olika konkurrenskraftiga tekniker som utgör så kallade LAN 

tekniker. Dessa är närmare beskrivna tekniskt ovan, men innefattar FTTH, FTTB med Cat 5/6 

anslutning samt Q-lan. Teknikerna som sådana klarar i dagsläget att leverera likartade tjänster 

med goda hastigheter. Resurskrävande tjänster som exempelvis IP-TV och stora nedladdningar 

av data går att företa i samtliga tre system med god marginal. Frågan är snarare hur den 

installationsekonomiska biten skiljer sig teknikerna emellan.  

 

 

 

                                                                        
77 Intervju med Fredrik Hansén på Bredbandsbolaget (1/5-2011) 
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3.1.1 Total installationskostnad 

 
Om man ser till vad den totala kostnaden blir av installationen finner man att den är väsentligt 

lägre med Q-lan jämfört med övriga alternativ (se Bilaga 2 för tabell). I denna beräkning har vi 

tagit hänsyn till den totala kostnaden för installationen. Alltså den kostnad som är förknippad 

med installation i huset. Vi har i detta räkneexempel använt oss av ett flerbostadshus med tio 

lägenheter. Kostnaderna för FTTH är beräknade per lägenhet till 5000 kr, medan de för FTTB 

via Cat 5/6 är 2500 kr per lägenhet och för Q-lan 4000 kr i fast kostnad per källarmodul (delas på 

fyra lägenheter, se avsnitt 2.2.7) och 600 kr per lägenhet i rörlig kostnad.78 Exakt hur stor 

kostnaden för installationen blir per lägenhet är dock svårt att förutse. De uppgifter som vi fått 

vid intervjuer och via våra undersökningar pekar i olika riktningar. Enligt uppgifter från Comhem 

kan kostnaden för att installera ett FTTB via Cat 5/6 nätverk vara cirka 1000 kr per lägenhet, 

medan Arne Ljungdahl på Quiqom påpekat att motsvarande installationskostnad kan kosta allt 

mellan 1500 – 10000 per lägenhet. Variationen är således mycket stor och det gör det därför svårt 

att göra exakta kalkyler. Vad gäller kostnaden för teknisk apparatur är denna fast eftersom 

variationer i exempelvis kabellängd inte påverkar kostanden i någon nämnvärd omfattning.79 Det 

som påverkar kraftigt är dock den praktiska installationskostnaden, det vill säga kostnaden för 

installatören att genomföra installationen.80 Vilka faktorer som spelar en viktig roll för denna 

kostnad är nedan redogjorda för under rubriken faktorer som påverkar installationskostnaden. Vi 

har därför valt att använda oss av det som i branschen utgör ett cirkapris för installation av de 

olika teknikerna inklusive kostnad för modem. 

 

För FTTH och FTTB Cat 5/6 blir kostnaden konstant eftersom ledningar dras till samtliga 

lägenheter medan kostnaden för Q-lan ökar med hur många som väljer att ansluta sig och 

därmed ses som aktiva användare. Grafen nedan påvisar att den installationsekonomiska vinsten 

för ett Q-lansystem, jämfört ett system som kräver nya kablar, är som störst när penetrationen är 

låg. Även vid högre penetration, visar diagrammet tydligt att den totala installationskostnaden är 

blygsam för Q-lan i förhållande till de andra två teknikerna. Något som måste beaktas när man 

granskar diagrammet nedan är kostnaden för modulboxarna i källaren för Q-lan, vilka ökar med 

antalet aktiva användare. Det är denna kostnad som uttrycker sig som hack i kurvan för Q-lan. 

En modulbox har kapacitet att leverera bandbredd till fyra användare för att tekniken skall kunna 

konkurrera med FTTH och FTTB via Cat 5/6 bandbreddsmässigt. 
                                                                        
78 Intervju med Arne Ljungdahl på Quiqom (19/4-2011) 
79 Intervju med Tomas Pettersson på Comhem (17/5-2011) 
80 Intervju med Tomas Pettersson på Comhem (17/5-2011) 
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3.1.2 Kostnad för installation per aktiva användare 
 

Viktigt att ha i åtanke vid utvärderingar av kostnader för installation av höghastighetsbredband är 

den beräknade penetrationen. Det vill säga hur stor andel av de kunder som man tillgängliggör 

tjänsterna för som faktiskt utnyttjar dem, vi kallar dem för aktiva abonnenter. Är penetrationen 

låg innebär det för en FTTH och FTTB via Cat 5/6 anslutning att man har åtagit sig en mycket 

hög marginalkostnad per aktiv abonnent. Dock finns ett latent ekonomiskt mervärde i fastigheten 

genom att ha tillgängliggjort höghastighetsbredband med FTTH eller FTTB via Cat 5/6 till 

samtliga lägenheter eftersom boende i framtiden kanske väljer att nyttja tjänsten. Detta kan 

innebära att fastighetsägaren för ett hus med installerat FTTH eller FTTB via Cat 5/6 kan ta ut 

en högre hyra. Hur stor denna effekt är på hyran är dock inte undersökt.  

 

Anledningen till att penetrationen är så ekonomiskt viktig är att en fullständig installation till 

samtliga lägenheter, då penetrationen är låg, kommer innebära en högre marginalkostnad per 

aktiv abonnent. Enligt Arne Ljungdahl på Quiqom beräknar teknik- och leverantörsbolagen idag 

på en penetration under 50 procent för nyinstallerat höghastighetsbredband.81 Denna siffra 

varierar dock från hus till hus. Emellertid är den totala penetrationen allt som oftast inte mindre 

än 50 procent då det förutom nyinstallerat höghastighetsbredband kan finnas tjänster som ADSL, 

                                                                        
81 Intervju med Arne Ljungdahl på Quiqom (19/4-2011) 

Bild 7 Totalkostnad för installation av olika LAN-tekniker. (Källa: Se bilaga 2) 
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DOCSIS, mobila bredband med mera att tillgå i huset.82 Valmöjligheten vad gäller teknik för 

lägenhetsinnehavaren är med andra ord stor och vad som väljs är upp till personen själv i fråga. 

Kostnaden för fastighetsägaren blir således högre ju färre aktiva abonnenter som brukar 

tjänsterna om man räknar installationskostnaden per aktiva användare. Denna problematik 

föreligger för FTTH och FTTB via Cat 5/6 eftersom installationen då görs till samtliga 

lägenheter oavsett om abonnenten är intresserad av höghastighetsbredband eller ej. För Q-lan 

gäller dock att installationen tillgängliggörs för samtliga lägenheter i huset men det innebär ingen 

merkostnad vid låg penetration eftersom en del av kostnaden för Q-lan är rörlig. 

 

I diagrammet nedan åskådliggörs ett exempel på kostnaderna för olika penetrationsgrader för en 

exempelinstallation om tio lägenheter i ett flerbostadshus (se Bilaga 2 för tabell). Kalkylerad 

kostnad är precis, som i kalkylen ovan för total kostnad, för FTTH 5000 kr/lägenhet och för 

FTTB via Cat 5/6 2500 kr per lägenhet.83 För Q-lan finns en fast kostnad om 4000 kr per 

lägenhet för källarmodulen.84 Dessutom tillkommer en rörlig kostnad per aktiv abonnent om 600 

kr per lägenhet.85 Den fasta kostnaden för Q-lan kan variera beroende på hur många modulboxar 

fastighetsägaren väljer att placera i källaren, detta har som nämnt påverkan på den bandbredd 

som blir aktuell för abonnenten. En modulbox i källaren kan delas på maximalt fyra lägenheter 

om bandbredden skall kunna konkurrera med FTTH och FTTB via Cat 5/6. Viktigt att 

poängtera i diagrammet nedan är att vi har tagit hänsyn till lägenhetsinnehavarens, alltså 

abonnentens kostnad för ett passande modem för samtliga tekniker. Denna kostnad läggs ofta 

direkt på abonnenten men i detta fall har vi valt att ta med kostnaden eftersom en installation 

annars är obrukbar för abonnenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        
82 Intervju med Arne Ljungdahl på Quiqom (19/4-2011) 
83 Intervju med Arne Ljungdahl på Quiqom (19/4-2011) 
84 Intervju med Arne Ljungdahl på Quiqom (19/4-2011) 
85 Intervju med Arne Ljungdahl på Quiqom (19/4-2011) 
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En slutsats som är synlig i diagrammet ovan är att vid låg penetration, det vill säga när få 

abonnenter ansluter sig till tjänsten trots att samtliga fått tillgång till den, är kostnaderna höga för 

de tekniker där nya kablar måste dras i trapphuset (FTTH och FTTB Cat 5/6). Medan kostnaden 

för Q-lan är mer blygsam. Detta kommer sig av att marginalkostnaden för varje installerad 

lägenhet är betydligt lägre för Q-lansystemet än för de andra alternativen. Detta blir än tydligare 

vid lägre penetrationsnivåer. De få användare som finns måste alltså dela på hela 

installationskostnaderna vilket följaktligen leder till mycket höga sådana per varje enskild 

användare.  

 

Som även diagrammet åskådliggör är FTTH den mest kostsamma tekniken när penetration tas i 

beaktning. Anledningen till kostnadsdifferensen mellan FTTH och FTTB Cat 5/6 är att det 

används olika typer av kablar vid respektive installation.86 Som nämnts under teknikavsnittet om 

Q-lan kräver detta system ingen installation av kablar i det befintliga flerbostadshuset utan det 

befintliga kabeltvnätet utnyttjas istället vilket alltså minskar installationskostnaden kraftigt. Dock 

måste fastigheten anslutas till fiberstamnätet vilket kräver en installation av nya kablar. Denna 

indragning och påkoppling mellan fibernätet och husets eget kabeltvnät görs som påtalat i 

källaren eller annars där det lämpar sig bäst, som exempelvis i ett maskinrum i husets nedre plan 

om huset saknar källare.   

 

                                                                        
86 Intervju med Arne Ljungdahl på Quiqom (19/4-2011) 

Bild 8 Kostnad för installation i förhållande till antal aktiva användare, det vill säga 
penetrationsgraden. (Källa: Se bilaga 2) 
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Diagrammet visar också att det är först vid penetration över 50 procent som de olika teknikerna 

närmar sig varandra ur kostnadssynpunkt. Men trots detta är Q-lan den mest kostnadseffektiva 

lösningen gällande installation av höghastighetsbredband i flerbostadshus, givet ovanstående 

antaganden. Som nämnt beräknas dock en installation av höghastighetsbredband att ha en 

penetration på mindre än 50 procent.87 Vid en hundraprocentig penetration kan det dock 

ifrågasättas varför Q-lan skulle vara intressant eftersom man förr eller senare är tvungen att 

installera FTTH då dess kapacitet är vad framtiden kommer att kräva.88 Hur långt in i framtiden 

det tar innan kopparkablarna inte klarar att leverera tjänsterna som abonnenterna vill ha är det 

dock ingen som vet.89 Detta faktum ifrågasätter därför även en installation med FTTB via Cat 

5/6 eftersom den i sammanhanget varken är billig eller särskilt framtidssäker. 

 

Den kalkylerade kostnaden för FTTH är 5000 kr per lägenhet och för FTTB via Cat 5/6 2500 kr 

per lägenhet. Noterbart är att under teknikdelen i arbetet kan läsas att kablarna för dessa tekniker 

i första hand dras in i lägenheten vid ytterdörren vilket innebär att anslutningspunkten inte blir 

optimal för många abonnenter. Emellertid finns det möjlighet att dra ytterligare kablar till nya 

uttag inne i lägenheten och således flytta anslutningspunkten till ett bättre placerat uttag i 

lägenheten.90 Dessa dragningar görs både för FTTH och för FTTB via Cat 5/6 av Cat 5 eller 6 

kablar.  Noterbart är att denna möjlighet inte är en självklarhet utan görs mot en kostnad om 

cirka 1500 kr per uttag. Enligt Tomas Pettersson på Comhem räknar man med att alla lägenheter 

minst måste ha tre uttag, vilket resulterar i ett lägenhetsnätverk till en kostnad av minst 4500 kr 

per lägenhet. Till samma kostnad är liknande förfarande även möjligt vid installation av FTTB via 

Cat 5/6. Detta behövs emellertid inte vid installation av Q-lan då anslutningspunkten redan är vid 

det befintliga kabeltvuttaget. Även i detta avseende är alltså Q-lan tekniken mer ekonomisk.     

 

 

 

 

                                                                        
87 Intervju med Arne Ljungdahl på Quiqom (17/5-2011) 
88 Intervju med Tomas Pettersson på Comhem (17/5-2011) 
89 Intervju med Fredrik Hansén på Bredbandsbolaget (1/5-2011), Intervju med Arne Ljungdahl på Quiqom (19/4-
2011), Intervju med Tomas Pettersson på Comhem (17/5-2011) 
90 Intervju med Tomas Pettersson på Comhem (17/5-2011) 
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3.2 Faktorer som påverkar installationskostnaden 

3.2.1 Flerbostadshusets läge i förhållande till stamnätet 

 
För att få en mer fullständig kalkyl över installationskostnaden bör fastighetens läge också 

beaktas. Med fastighetens läge syftar vi på närheten till det befintliga fiberstamnätet. I 

ovanstående beräkningar har dessa förbisetts av den enkla anledningen att det inte var relevant då 

beräkningarna bara avser installationen i det befintliga huset. Däremot är det viktigt att känna till 

att närheten till stamnätet också har en påverkan på priset vid kostnadskalkyler som omfattar en 

”hel” installation, det vill säga dragning av fiber från stamnätet till det befintliga huset och sedan 

kostnaden för respektive installationsteknik. Ju närmare en fastighet är belägen ett stamnät med 

fiber, desto lägre blir installationskostnaden. Det är också denna del av installationen som tar 

längst tid.91 Det brukar ta cirka 3-6 månader innan fibern är inne i husets källare medan själva 

installationen i huset bara tar någon vecka beroende på storleken på huset och vilken teknik som 

används.92 Då samtliga tre tekniker kräver att fiber dragits till huset drabbar detta förfarande alla 

tre typer. Det som däremot skiljer dem emellan är således den tid det tar att installera nya kablar i 

det befintliga huset. Vid installation av Q-lan är detta tillvägagångssätt, som nämnt, ej behövligt 

utan det befintliga kopparkablarna uttnyttjas istället. Det innebär med andra ord att läget i sig inte 

är avgörande då samtliga tre tekniker måste ha fiber kopplat till huset, däremot är det viktigt att 

nämna då den totala kostnaden kan variera mellan två olika hus även om avståndet till stamnätet 

är detsamma dem emellan. Det kan exempelvis vara vattendrag eller svår terräng som försvårar 

anslutningen till fastigeten.93 Med andra ord kan det vara relativt sätt svårt att förutstpå den totala 

kostnaden för installation av höghastighetsbredband i befintliga flerbostdshus. Notera dock att 

denna uppsats inte redogjort för denna kostnad utan att installationskostnaderna uteslutande 

berört ingreppen som skett i huset.  

 
3.2.2 Typ av hus  
 
Vilken typ av hus som står på fastigheten påverkar också installationskostnaden. Speciellt för 

teknikerna FTTH och FTTB Cat 5/6 då nya kablar måste dras i väggarna. Q-lan påverkas med 

andra ord inte beroende på hustyp då denna teknik inte kräver att nya kablar leds genom 

väggarna in till varje lägenhet.94  

                                                                        
91 Intervju med Fredrik Hansén på Bredbandsbolaget (1/5-2011) 
92 Intervju med Fredrik Hansén på Bredbandsbolaget (1/5-2011) 
93 Gistvik, S. (2009), sid 185-188 
94 Intervju med Arne Ljungdahl på Quiqom (19/4-2011) 
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Skillnaden i installationskostnad beroende på vilken typ av hus det rör sig om kan variera kraftigt. 

Om FTTH eller FTTB via Cat 5/6 skall installeras i ett sekelskiftshus med metertjocka väggar 

kommer kostnaden troligtvis att bli högre än motsvarande installation i ett hus med smalare 

väggar som blev konstruerat på 1960-talet.95 Väggarnas material har således en stor inverkan på 

installationskostnaden. Det är till exempel dyrare att borra och dra ledningar i betongväggar än i 

gips och träväggar.  

 

3.2.3 Slitagekostnad  
 
Kostnad för slitage på apparaturer och installationer har inte medtagits i kalkylerna då dessa 

uppkommer först efter en längre tidsperiod och är mycket svåra att bedöma storleken på. Våra 

kalkylberäkningar är beräknade på installationskostnaden, en diskontering av slitagekostnaderna 

har således inte beaktats. Emellertid är det en kostnad som fastighetsägare bör ha i beaktning vid 

en installation av höghastighetsbredband då avskrivningar bör göras för apparaturer i och med att 

de föråldras och därmed också minskar i värde. Den största parametern till att fastighetsägaren 

bör räkna med en slitagekostnad är att de rörliga delarna får sämre prestanda över åren. I och 

med sämre prestanda på exempelvis modulatorer och detektorer kommer bredbandet inte uppnå 

samma hastigheter som tidigare. Ju fler rörliga delar som finns i ett nätverk jämfört med ett annat, 

desto snabbare slits dem eftersom passiva delar inte slits ut lika snabbt.96   

 

Slitaget blir framförallt viktigt vid en installation av Q-lan där fler rörliga apparaturer används än i 

fallet med exempelvis FTTH. Slitaget som kan uppstå i en installation av FTTH är på 

detektorerna och modulatorerna som placerats i källaren respektive lägenheten. Detektorn i 

lägenheten återfinns dock i abonnentens modem varför denna kostnad inte belastar 

fastighetsägaren i normalfallet.  

 

Det är egentligen först när tekniken som sådan inte har den prestanda som tjänsterna kräver som 

livslängden tar slut. Hur lång tid detta omfattar är svårt att förutse då nya tjänster utvecklas och 

blir populära olika fort.  

 

                                                                        
95 Intervju med Arne Ljungdahl på Quiqom (19/4-2011) 
96 Intervju med Tomas Pettersson på Comhem (17/5-2011) 
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Noterbart är att samtliga apparaturer inte bekostas av fastighetsägaren. Modemet till exempel är 

en kostnad som abonnenten själv står för. Det är således inget som fastighetsägaren skall ha med 

vid beräkning av sina slitagekostnader.  

 

3.2.4 Samhällsekonomisk installationskostnad 

 

I dessa tider är det svårt att diskutera en installation av något slag utan att beakta de 

samhällsekonomiska värdena för just den installationen. Samhällsekonomiska värden kan 

inbegripa exempelvis miljöfrågor och allmänn nytta för abonnenterna givet en viss storlek på 

installationskostnaden.97 En samhällsekonomisk bedömning ur ett större perspektiv innebär med 

andra ord att man försöker ta hänsyn till samtliga konsekvenser och tittar på följderna för de 

individer som berörs av ett projekt.98 Vad beträffar FTTH och FTTB via Cat 5/6 kommer nya 

kablar att dras i huset vilket innebär en installation av större miljöpåverkan än vad som är fallet 

med en installation av Q-lan. Fiberkablar som dras vid installation med FTTH har en mindre 

miljöpåverkan än kablar gjorda av koppar som används vid en FTTB via Cat 5/6 installation.99 

Den naturliga miljön blir dock inte påverkad i någon större utsträckning vad vi kan se. Däremot 

kan miljön inne i huset påverkas på det sätt att de nya kablarna förstör husets kanske tidigare 

genuina interiöra miljö och skapar estetiska brister som kan bli svåra att bortse ifrån. 

Installationen av FTTH och FTTB via Cat5/6 innebär ofta att lägenheten får sitt internetuttag i 

hallen vilket sällan är ämnat för att vara passande för IT produkter av skilda slag. Vid en 

installation med Q-lan blir istället uttagen där abonnenten har sina kabeltvuttag vilket ofta är en 

bättre placerad plats för ett modem eller annan ansluten utrustning.  

 

3.3 Ekonomisk sammanfattning 

 
Enligt vår ekonomiska analys är Q-lan den teknik som ger det bästa tekniska resultatet till lägst 

installationskostnad. FTTB via Cat 5/6 är näst dyrast och näst bäst tekniskt sett medan FTTH är 

den bästa tekniken tekniskt, som också är mest framtidssäker. FTTH är emellertid också den 

dyraste tekniken av de tre att installera. 

  

                                                                        
97 Lind H (1975) sid 6 
98 Lind H (1975) sid 6 
99 Intervju med Tomas Pettersson på Comhem (17/5-2011) 
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Attribut FTTH FTTB via Cat 5/6 Q-lan

Installationskostnad per lägenhet 5000 2500 1600*

Slitagekostnader (1=mest slitage) 3 2 1

Samhällsekonomiskt värde (1=högst värde) 2 3 1

Sammanfattningsvis kan nämnas att det är en rad faktorer utöver de som beaktats i våra kalkyler 

som påverkar den totala100 installationskostnaden för höghastighetsbredband i flerbostadshus. 

Ovanstående just nämnda faktorer har för avsikt att visa på hur kostnaden kan variera vid 

installation av höghastighetsbredband. Detta avspeglas också i de speciella avtalen som skrivs 

mellan installatören och fastighetsägaren, men som också är konfidentiella varför vi haft svårt att 

ta del av dessa i någon nämnvärd omfattning. Samt att det material som vi fått ta del av pekar åt 

olika håll varpå det utan direkt insyn i branschen är mycket svårt att göra en korrekt och 

källkritisk bedömning av vad installationskostnaden med olika tekniker faktiskt blir i slutändan 

och vem som står för den. Värt att notera än en gång är att denna uppsats fokuserat på 

installationen i det befintliga flerbostadshuset och inte kostnaden för att exempelvis dra fiber till 

huset då detta förfarande gäller samtliga tekniker och att de därför omfattas av samma kostnad 

för respektive teknik rörande detta. Å andra sidan är läget, typ av hus, slitagekostnader och 

samhällsekonomisk installationskostnad faktorer som alla, på ett eller annat sätt, påverkar den 

slutgiltiga totala installationskostnaden för ett visst givet hus i förhållande till ett annat. Det är 

med andra ord svårt att förutse ett exakt totalpris på varje installation av höghastighetsbredband 

då varje installation är unik. 

 

Nedan följer en sammanfattande tabell för tekniska såväl som ekonomiska attribut för de tre 

LAN-teknikerna. Denna tar i beaktning de resultat som framkommit i vår ekonomiska analys 

som i sin tur bygger på de antaganden som gjorts under ekonomidelen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
100 Med totalt menas dels installationen som krävs utanför huset och faktorerna som påverkar detta och dels 
installationen som krävs i huset. 

Bild 9 Kostnad för installation av olika tekniker per lägenhet samt slitagekostnader och 
samhällsekonomiska värden i jämförelse mellan teknikerna. Attributen ”läge i förhållande till stamnät” 
och ”typ av hus” har inte beaktas eftersom de är lika för alla teknikerna givet ett visst objekt/hus. 
*Priset per lägenhet för Q-lan varierar beroende på antal lägenheter. 1600 kr per lägenhet är en 
kostnad beräknad när fyra lägenheter delar på en modulbox (1000 kr/lgh) samt kostnaden för ett Q-lan 
modem (600 kr/lgh).  
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4. Diskussion 

 

Givet resonemanget ovan om installationskostnad och resonemang kring olika teknikers tekniska 

beskaffenheter, det vill säga vad de klarar att leverera, har vi kommit fram till två alternativa 

lösningar som vi tycker är bra på sina respektive sätt. Antingen skulle det ur en fastighetsägares 

perspektiv vara gynnsamt att installera FTTH eftersom det är den senaste och faktiskt också den 

bästa tekniken. Det andra alternativet som vi ser är att installera Q-lan. FTTH är som nämnt 

dyrast och installationens placering i abonnentens lägenhet innebär ett nederlag för denna teknik. 

Denna brist slår dock inte direkt mot fastighetsägaren men likväl indirekt eftersom det kan 

avspeglas i en potentiellt lägre hyra. Om fastighetsägaren tillsammans med installationen av 

FTTH eller FTTB via Cat 5/6 väljer att samtidigt installera ett så kallat lägenhetsnätverk kommer 

problemet med placeringen i lägenheten att lösas, men då till en hög kostnad. Q-lan-tekniken är 

inte lika framtidssäker som FTTH men kommer ändå kunna leverera de resurskrävande tjänster 

som finns idag och som kommer finnas inom en överskådlig tid framöver.101 Placeringen i 

abonnentens lägenhet är i fallet med Q-lan också till teknikens favör, då installationen möjliggör 

för uttag till internet via alla kabeltvuttag. Vad gäller FTTB via Cat 5/6 alternativet ser vi det som 

det sämsta tänkbara av de tre teknikerna. Detta eftersom installationen av tekniken är dyrare än 

för Q-lan utan att vara mycket mer framtidssäker. Att FTTB via Cat 5/6 klarar framtidens ökade 

behov, men viktigt att poängtera är att tekniken aldrig tekniskt kan bli lika bra som FTTH. 

Dessutom finns det rörliga delar i ett FTTB Cat 5/6 nätverk vilket innebär en större sårbarhet än 

för FTTH. Rörliga delar finns som nämnt också i Q-lan systemet, men det, i vårt tycke, 

kompenseras genom att kostnaden för installationen bara är ner mot en tiondel för Q-lan jämfört 

med de två andra alternativen. Att installera FTTB via Cat 5/6 måste ses som en interimslösning 

precis som lösningen med Q-lan. Detta innebär att dessa system någon gång i framtiden, när 

behovet av hastighet växt så kraftigt att bara FTTH är dugligt nog, måste bytas ut. Ser man det ur 

det perspektivet blir kostnaden för FTTB via Cat 5/6 omotiverad eftersom denna teknik är 

väsentligt mycket dyrare än Q-lan. Vi anser således att en installation av FTTB via Cat 5/6 inte 

kan rekommenderas för ägare av flerbostadshus. Ändock sker installationer med denna teknik. 

Vartefter vi arbetat med denna uppsats har det framkommit att fastighetsägare inte sällan blir 

gynnade ekonomiskt av leverantörerna då de väljer att installera en viss teknik. Då främst FTTB 

via Cat 5/6 eller FTTH. Detta fenomen skapar en imperfekt marknad, det vill säga att 

fastighetsägarna inte väljer den teknik som utgör det mest rationella valet. Istället väljs den teknik 

                                                                        
101 Intervju med Tomas Pettersson på Comhem (17/5-2011) 
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som leverantören föreslår eftersom det innebär så kallad ”kick-back” för fastighetsägaren. Kick-

back är en form av ekonomisk kompensation som utgår till fastighetsägaren då denne väljer en 

teknik som leverantören/installatören tjänar mest på. Kick-back i bredbandsbranschen kan, som 

vi genom arbetet med uppsatsen fått erfara, innebära att fastighetsägaren får en viss teknik 

installerad i sina fastigheter gratis av leverantören/installatören. Detta mot en motprestation som 

ofta består i att de boende förlorar sin valfrihet och får stå för installationsnotan genom sina 

månadsbetalningar för bredbandet till leverantören. Vi ser detta som den största anledningen till 

varför inte fastighetsägare gör rationella val genom att välja den teknik som ger mest för pengarna 

(Q-lan) eller är mest framtidssäker (FTTH), utan istället installerar FTTB via Cat 5/6. 

 

Q-lan kan, precis som FTTB via Cat 5/6 ses som en interimslösning i den bemärkelsen att det 

alltid utvecklas nya produkter och tjänster som kommer kräva högre bredbandskapacitet.102 I 

dagsläget är kostnaden för de modulatorer och detektorer som krävs vid en installation av FTTH 

höga i förhållande till apparaturerna som i dagsläget krävs för FTTB via Cat 5/6 och Q-lan. Detta 

innebär att mellanskillnaden som rent kostnadsmässigt uppstår teknikerna emellan blir en 

avvägning huruvida det är rimligt att installera FTTH idag eller inte.103 Avvägningen blir således 

om fastighetsägaren redan idag skall betala en högre summa för en framtidssäker teknik eller om 

fastighetsägaren skall välja en lösning som är markant billigare och som också, utan större 

problem, motsvarar de krav som ställs på bredband idag. Fastighetsägaren kan vänta några år 

innan FTTH installeras då kostnaderna för modulatorerna och detektorerna troligtvis sjunkit i 

pris.104 Q-lan är en intressantare interimslösning än FTTB via Cat 5/6 eftersom denna teknik är 

enklare och billigare att installera. Detta har även iakttagits i Kina där man bestämt att 

installationer av FTTB via Cat 5/6 inte skall göras alls. Kina satsar istället på en så kallad MoCA 

lösning som Q-lan eller en helfiberlösning i stil med FTTH.105  

 

Utöver ovanstående finns en stor osäkerhet vad gäller installationskostnaderna för respektive 

teknik eftersom den bestäms till stor del i konfidentiella avtal106 som vi inte kunnat granska i 

någon nämnvärd omfattning. De siffror som vi använt och således baserat våra kalkyler på är 

alltså riktvärden för vad normalinstallationer kostar för olika tekniska alternativ. Detta innebär 

därför en viss osäkerhet och kan påverka en slutsats efter att man tagit del av konfidentiell 

                                                                        
102 Intervju med Tomas Pettersson på Comhem (17/5-2011) 
103 Intervju med Tomas Pettersson på Comhem (17/5-2011) 
104 Intervju med Tomas Pettersson på Comhem (17/5-2011) 
105 Intervju med Hans Herdensjö på Quiqom (19/4-2011) 
106 Intervju med Fredrik Hansén på Bredbandsbolaget (1/5-2011) 



 

 

 

 

 

38 

 

information rörande avtal för installationer och deras kostnader. Dock finns en gjord installation 

som vi fått ta del av i viss mån med löfte om att bolaget skall förbli anonymt. Beräknings-

principen som man hade vid genomförandet av det projektet innebar att 30 procent ville ha 

höghastighetsbredband, men inte krävde full fiberkapacitet in i lägenheten.107 Dessa 30 procent 

fick således en Q-lan lösning till en totalkostnad av ca 1 miljon kr.108 Alternativkostnaden som 

man beräknade för en installation av FTTB via Cat 5/6 hamnade på runt 11,7 miljoner kr, 

eftersom man då skulle vara tvungen att installera systemet till 100 procent av lägenheterna vilket 

inte var fallet med Q-lan.109 Detta exempel påvisar att trots att installationskostnaderna för de 

olika teknikerna varierar kraftigt så blir en faktisk totalkostnad för fastighetsägaren lägre vid en 

installation av Q-lan jämfört med en installation av FTTB via Cat 5/6.     

5. Slutsats 
 

Utifrån fastighetsägarens perspektiv står det klart att Q-lan lämpar sig bäst som accessteknik för 

höghastighetsbredband. Denna slutsats grundar sig främst på den kostnadsbesparing som görs 

genom att använda Q-lan i kontrast till de andra LAN teknikerna utan att göra avkall på tekniska 

begränsningar. FTTH är mer utvecklingsbart än Q-lan men innebär också en betydligt högre 

installationskostnad. FTTB via Cat 5/6 är den sämre tekniken av de tre eftersom den innebär en 

relativt hög installationskostnad samtidigt som systemet inte, tekniskt sett, är bättre en Q-lan. 

Dessutom innebär en installation av FTTH eller FTTB via Cat 5/6 att accesspunkten i 

lägenheten blir just innanför ytterdörren vilket inte kan ses som optimalt. Lösningen på detta 

problem är förknippad med höga merkostnader. Även placeringen av accesspunkten i lägenheten 

är således av avgörande vikt för Q-lans fördel då denna blir via kabeltvuttagen utan någon 

merkostnad. 

 

Enligt ovanstående analys och antaganden är således Q-lan den mest lämpade tekniken för en 

fastighetsägare vid installation av höghastighetsbredband i befintliga flerbostadshus. Q-lan 

kommer att kunna täcka de behov som finns idag samt de behov som kommer finnas under en 

överskådlig framtid. På längre sikt är dock en installation av FTTH oundviklig på grund av de nya 

tjänsternas framfart och detta faktum måste beaktas i valet av höghastighetsbredband i befintliga 

flerbostadshus. 

                                                                        
107 Intervju med Fastighetsägare (20/5-2011) 
108 Intervju med Fastighetsägare (20/5-2011) 
109 Intervju med Fastighetsägare (20/5-2011) 
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7. Bilagor 
 

7.1 Bilaga 1 
 

Anpassningsbar efter antal användare:  

Erbjuder tekniken möjligheten att installera bredbandet i de lägenheter där så önskas eller görs en 

fullständig installation till alla? 

 

Ansluter till befintliga kabeltvuttaget: 

Kabeln från fiberstamnätet ansluts till koaxialnätet, alltså kabeltvnätet i huset. 

 

Anslutningens placerings i lägenheten: 

Anslutningen som sker från kablarna i huset in till lägenheten är placerade på olika platser. Med 

”dålig” placering avser vi anslutning precis innanför ytterdörr och ”bra” placering avser centralt i 

lägenheten med lämpliga platser för placering av modem. 

 

Installationskostnad (rangordning) 1=dyrast: 

Med installationskostnad avses kostnaden för att installera bredband i det befintliga 

flerbostadshuset. FTTB via VDSL och DOCSIS är tekniker som i denna uppsats inte anses som 

höghastighetsbredband och därför har information kring installationskostnad utelämnats på 

grund av irrelevans.  

 

Framtidssäkert (rangordning) 1=mest säkert 

Med framtidssäker avses teknikens möjlighet att möta framtidens krav som exempelvis IP-TV 

och cloud computing med mera. Alltså hur utvecklingsbar tekniken är. Precis som ovan har även 

här FTTB via VDSL och DOCSIS utelämnats. 

 

Förutsätter att man haft kabeltv 

Aktuellt för DOCSIS och Q-lan eftersom båda teknikerna ansluter till det befintliga kabeltvnätet, 

men med olika anslutningspunkter. 
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Hastigheten kan fluktuera beroende på antal användare 

Ju mer abonnenter som utnyttjar tjänsten, desto mer påverkas hastigheten för bredbandet. Alltså, 

vid få användare är bredbandet snabbt och således långsamt när fler använder det. 

 

Ingrepp i huset: 

Med ingrepp i huset avses installation och dragning av nya kablar till respektive lägenhet, 

ingreppen sker främst i trapphuset. 

  

Kan leverera 100 Mbit/s: 

Bredband som kan leverera 100 Mbit/s eller mer kontinuerligt avses i denna uppsats som 

höghastighetsbredband.  

 

Kapacitet för IP-TV: 

Attributet åskådliggör om det finns möjlighet att utnyttja och använda IP-TV utan tekniska 

störningar som kan drabba bredbandsanvändare med för låga hastigheter. 

 

Problematisk installation: 

Vi har utgått från ingrepp i huset. Kräver tekniken att nya kablar dras i huset avser vi den 

tekniken som problematisk. Krävs inte detta är installation enkel, snabb och smidig.  

 

Rörliga komponenter som kan gå sönder/slitas ut: 

Med rörliga komponenter avses extra apparaturer som tillkommer förutom modemet vid 

installation av respektive teknik. Exempel på sådan är apparatur som omvandlar fiberoptiska 

ljusvågor till elektriska signaler, så kallade modulatorer.  

 

Utnyttjar befintligt kabeltvnät i huset: 

Vissa tekniker utnyttjar det befintliga kabeltvnätet av koaxialkabel som redan finns i huset istället 

för att installera nya kablar. 

 

Utnyttjar befintligt telefonnät i huset: 

Teknik som utnyttjar det befintliga telefonnätet av kopparkabel i huset. Alltså, den teknik som 

varken installerar in nya kablar eller utnyttjar kabeltvnät.  
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7.2 Bilaga 2 

 

Tabellen nedan åskådliggör total kostnad för installation 

  

 
 
 
Tabellen nedan åskådliggör kostnaden per aktiv användare i förhållande till penetration 
 

 
 
För att beräkna kostnaden per aktiv användare i förhållande till penetration har teknikens totala 
kostnad för respektive penetration dividerats med antalet aktiva användare för varje 
penetrationsgrad.  



 

 

 

 

 

43 

 

7.3 Bilaga 3  
 
Intervju med Arne Ljungdahl och Hans Herdensjö på Quiqom 
 
Arne Ljungdahl är Verkställande Direktör (VD) för Quiqom. Han är också en av grundarna till 

bolaget och en av uppfinnarna till Q-lan. Han har en masterutbildning inom elektroteknik från 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och är välkänd inom ”bredbandskretsar”. 

 

Hans Herdensjö sitter med i styrelsen för Quiqom och är tillika han en av grundarna till Quiqom 

samt en av uppfinnarna till Q-lan. Hans har gedigen erfarenhet av bredbandsbranschen och har 

tidigare genomfört sin Civilingenjörsexamen på KTH.  

 

Vid intervjun med Arne och Hans från Quiqom fick vi möjlighet att ställa frågor som vi hade 

rörande höghastighetsbredband. Intervjun inleddes genom en kort föreläsning om de olika 

teknikerna, det vill säga Q-lan, FTTH, FTTB via olika tekniker som VDSL och Cat 5/6 samt 

olika EOC och DOCSIS. Denna föreläsning lades upp som en grund så att vi skulle få reda på 

vad höghastighetsbredband är och vilka alternativa installationstekniker som finns. Det 

klargjordes också varför en utbredning av höghastighetsbredband i framtiden är nödvändig. Detta 

är något som avspeglats i alla våra kontakter med branschen. Efter och under ”föreläsningen” 

fick vi chans att ställa frågor och komma med synpunkter. Mestadels framkom information som i 

sig är av faktatyp. Det vill säga ren teknikinformation som omfattar fakta snarare än subjektiva 

värderingar. Vad gäller prissättningar för de olika teknikerna fick vi reda på ett ungefärligt pris 

genom detta intervjutillfälle. Anledningen till att ett ungefärligt pris uppfattades som tillräckligt 

bra för uppsatsen är det faktum att det är mycket svårt att få in prisuppgifter överhuvudtaget då 

dessa siffror ofta är konfidentiella och skiftar mycket från installation till installation. Förutom 

ovan beskrivna tillfälle har vi haft regelbunden mejlkontakt med Quiqom där vi haft möjlighet att 

få svar på frågor som vi haft. 
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7.4 Bilaga 4 
 
Intervju med Fredrik Hansén på Bredbandsbolaget 
 

Intervjun med Fredrik Hansén skedde genom mejlkontakt på grund av tidsbrist från Fredriks 

sida. Fredrik Hansén är en säljperson på Bredbandsbolaget vilket innebär att han har god kontakt 

med marknaden och god insyn vad gäller de avtal som Bredbandsbolaget gör med sina kunder. 

Dessa avtal är dock strikt konfidentiella av naturliga skäl. En av deras största konkurrensfördel är 

priset så det vill man inte gärna avslöja hur lågt det kan bli. Vi fick dock reda på att FTTH kostar 

cirka dubbelt så mycket som FTTB via Cat 5/6 vilket stämmer överens med den information vi 

fick från Quiqom. En annan viktig aspekt som klargjordes i och med kontakten med Fredrik är 

att kunderna låses fast till Bredbandsbolaget då de gjort installationen i huset. Detta eftersom de 

skall kunna få tillbaka sina investeringar som installationen kostat att göra. Intressant är att detta 

påvisar det faktum som vi beskrivit i slutsatsen som pekar mot att fastighetsägaren inte betalar 

själva installationen utan istället får så kallad ”kick back” av Bredbandsbolaget som gör 

installationen mer eller mindre gratis i utbyte mot avtal om att de boende inte får byta 

internetleverantör. I övrigt gav Fredrik oss några svar på den tekniska skillnaden mellan koppar 

och fiberoptik vilket vi belyst under teknikdelen i arbetet. Även tidsaspekten över hur lång tid en 

installation tar, det vill säga hur lång tid de vitala delarna av installationen tar att slutföra, 

klargjordes tydligt.     
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7.5 Bilaga 5 
 

Intervju med Tomas Pettersson på Comhem 
 
Vi träffade Tomas Pettersson, Manager Netwok D&M, på Comhems huvudkontor i centrala 

Stockholm. T.P hade förberett en presentation om hur Comhem såg på vår frågeställning och gav 

oss fakta som kunde ställas mot det som vi fått veta sedan tidigare. T.P gick igenom tekniska 

olikheter med olika system som DOCSIS, FTTH och FTTB via Cat 5/6 samt presenterade några 

ekonomiska siffror rörande desamma. I samband med detta berättade T.P om kostnaderna 

förknippade med olika tekniker samt svarade på frågor som vi hade rörande dels tekniska bitar 

och dels ekonomiska bitar av arbetet och om teknikerna.  

 

Intervjun i sin helhet gav oss mer information kring teknikernas uppbyggnad och om hur 

systemet fungerar i stort. Information gällande installationskostnad tillsammans med Tomas egna 

tankar och idéer var också relevanta.  
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7.6 Bilaga 6 
 

Intervju med Fastighetsägare 
 
Vid intervjun som skedde via mail framkom uppgifter om verkligen installationskostnaden. Dock 

ville fastighetsägaren bli anonym.  

 

Frågor ställdes på vilka kalkyler bolaget använt vid sin installation av höghastighetsbredband. 

Eftersom olika tekniker kostar olika och prisdifferensen är stor ville vi få en bild från verkligheten 

över hur en total kostnad kan skilja sig mellan olika installerade tekniker. Vi fick genom denna 

kontakt en liten inblick i de konfidentiella kontrakten och de hemliga kalkyler som används vid 

installation av höghastighetsbredband i flerbostadshus.  


