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Förord 
Under flera år har mitt intresse varit inriktat på organiseringen av eller bristen på samverkan mellan 
aktörerna i bostadsområdena. Av den anledningen var det lockande då professor Ulf Keijer 
efterfrågade mitt intresse av att delta i forskningen kring ett utvecklingsprojekt benämnt IT-BO. På 
så sätt knöts jag till forskningsgruppen med inriktning på IT i boendet.  
 
Ett stort och varmt tack vill jag rikta till min huvudhandledare professor Ulf Keijer som stött mig 
och varit min kritiker och gett kloka råd genom åren. Jag kommer definitivt att sakna våra samtal. 
Till min biträdande handledare docent Magnus Rönn vill jag också rikta ett stort varmt tack för 
granskning och komplettering av arbetet i dess slutskede samt för den uppmuntran jag fått. Ett 
stort tack även till professor Inga Britt Werner för granskning och värdefulla synpunkter.  
 
Det är många på Arkitekturskolan som bidragit med goda råd och till en trevlig och avspänd 
atmosfär, till dessa hör professorerna Sture Samuelsson och Bo-Göran Hellers. I detta 
sammanhang finns det också anledning att tacka bostadsforskaren Sven Bergenstråhle som givet 
synpunkter som diskussionsledare vid slutseminarium. 
 
Andra jag vill framhålla är mina tidigare meddoktorander som både tagit del i diskussioner och 
medverkat till gemytliga arbetsförhållanden under dessa år. De som jag speciellt vill nämna är 
teknologie doktorerna Stefan Junestrand, Stefan Lundberg och Greger Sandström. 
 
Detta arbete hade inte blivit av om inte Anders Johansson, IT-ansvarig på SABO och Claes 
Engerstam, tidigare IT-ansvarig på Svenska Bostäder och IT-BO-projektet. De har hela tiden 
frikostigt ställt upp med information och varit mycket tillmötesgående då jag behövt olika 
upplysningar. Ett varmt tack vill jag även rikta till fil kand Inger Krantz för språkliga synpunkter. 
 
Andra som också betytt mycket för mig är alla de jag haft kontakt med som representanter för 
olika organisationer som svarat på enkäten men också de som jag besvärat med upprepade 
intervjuer. 
 
Slutligen är min hustru Gullbritt värd ett stort tack som stått ut med att jag ägnat mig åt studier 
och skrivande som inskränkt på möjligheterna att göra saker tillsammans. Dessutom har hon stött 
mig i arbetet. 
 
Stockholm i maj 2012 
 
Stig Gustavsson 
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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete var att studera villkoren för att stärka konsumentens, den enskilde 
medborgarens, den boendes inflytande gentemot de kommersiella IT-aktörerna i samband med 
bredbandsutbyggnad i svenska kommuner fram t.o.m. 2007. Efter 2007 har studien baserats på 
information från myndigheter och organisationer. Det har varit konsumentnyttan vid utbyggnad av 
bredbandsnäten i svenska lokalsamhällen som har varit föremålet för den föreliggande studien. 
Utbyggnaden av en IT-infrastruktur påverkar samhällsutvecklingen och därmed också 
samhällsplaneringen. 
 
En övergripande frågeställning var hur kommuner och bostadsföretag medverkar i 
konsumenternas värdeskapande processer i samband med etableringen av en IT-stödd 
serviceinfrastruktur i lokalsamhället. En organiseringsmodell för detta utvecklades och prövades. 
Operatörsoberoende är en viktig faktor för att bedöma konsumentens valmöjligheter i det 
serviceutbud som oftast är tillgänglig huvudsakligen på teleoperatörernas villkor. En analysmodell 
för detta togs fram och dess kategorier utgjorde grunden för utformning av frågor i samband med 
en större enkät och uppföljande intervjuer med företrädare för kommuner och kommunägda 
bostadsbolag. 
 
Studien inleddes med en enkät tillsammans med SABO1

 

 till landets samtliga allmännyttiga 
bostadsföretag. Avsikten med enkäten var att konstatera utbyggnadsläge och planer för etablering 
av bredbandsnäten. Utskick av enkäten skedde vid årsskiftet 2000/2001 till 300 bostadsföretag 
representerande 900 000 hushåll.  

Ur enkätsvaren utvaldes ett trettiotal bostadsföretag för intervjuer som skulle kunna komplettera 
underlaget för analysen. Avsikten med intervjuerna var att ge underlag till fallstudier med 
inriktning på nytta för konsumenten. I slutskedet kvarstod nitton företag som kom att följas upp 
fram till år 2007. För dessa tillämpades en fallstudiemetodik. 
 
Organiseringsmodellen, också kallad idealmodellen, var utgångspunkten för en analysmodell. 
Analysmodellen utgjorde underlag för fallstudierna och avsåg att analysera bredbandsnätens 
operatörsoberoende/öppenhet (grad av konkurrens) och konsumentens inflytande vid användning 
av nätet. Sammansättning av tjänsteutbudet, konsumentens företrädare för bredbandsfrågorna och 
slag av tjänster på nätet var andra parametrar. Slutligen var också eventuella effekter i 
lokalsamhället en viktig fråga för studien.  
 
Studien ger en en blandad bild av utvecklingen under den tid den genomfördes. Bostadsföretagen 
visade ett uttalat intresse att för hyresgästernas räkning utforma IT-systemen i fastigheterna för de 
boendes trygghet, säkerhet, komfort och energihushållning . De underlättade också ofta byte av 
operatörer. Något längre gående intresse hos bostadsföretagen eller deras ägare kommunerna att 
utnyttja den nya infrastrukturen till att stärka det lokala samhällets funktioner och stärka 
medborgarnas/de boendes inflytande över erbjudna tjänster (utöver mer än en internetoperatör) 
kunde dock inte identifieras. Tjänster, även kommunala tjänster som utvecklas har i praktiken alltid 
en utgångspunkt i ett producentintresse. Idealmodellen, i den mening som var utgångspunkt för 
studien, blev inte realiserad någonstans. 
 
Under den period 2001-2007 som har studerades var SABO, SKL2

                                                 
1 SABO förkortning för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. 

 och Hyresgästernas 
Riksförbund  drivande för att uppnå operatörsoberoende nät och gjorde där nytta för att förhindra 
uppkomsten av lokala IT-monopol, något som annars legat nära till hands. Men konsumenterna 

2 SKL, förkortning för Sveriges Kommuner och Landsting 
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saknar makt för att kunna använda bredbandsnätet som ett instrument för att utveckla sina egna 
liv i lokalsamhället. Inte heller för PTS3

 

 har  ett mer utvecklat konsumentintresse varit en central 
fråga. Myndigheten synes ha varit fullt upptagen med att reglera konkurrensen mella Telia och 
andra stora teleoperatörer på en nationell nivå. Hur slutkonsumenten i lokalsamhället önskar ha 
sitt serviceutbud organiserat var inte en aktuell fråga. 

Det kan konstateras att såväl idealmodellen som analysmodellen var effektiva instrument för att 
genomföra studien och för att identifiera de parametrar som hade betydelse för studiens 
huvudfrågor. 
 
I idealmodellen har ett lokalt nät (ett slags intranet) en viktig funktion genom att skapa möjlighet 
till delaktighet och kommunikation mellan lokala aktörer. En mötesplats borde kunna skapas för 
lokala aktiviteter. Samhällsengagemanget (politiken) borde vara det som drev detta men saknas 
uppenbarligen. Även kommersiella drivkrafter saknas. Frågan förblir olöst. Kan det möjligen vara 
så att de värden ett lokalsamhälle av tradition ger åt sina medborgare inte längre är efterfrågade? 
Skapar IT-samhället i stället helt nya nätverk som är oberoende av lokalsamhället och hur det 
fungerar? Intresset för det lokala minskar och ingen samlande struktur synes existera som – med 
IT som hjälpmedel – vill knyta människorna samman i den lokala kontexten. Nya utmanande 
forskningsfrågor skymtar. 
 
 
Nyckelord: IT-infrastruktur, lokalsamhälle, öppna bredbandsnät, lokala nät, samhällsplanering, boende, 

konsumentinflytande, bostadsföretag, allmännytta. 
 
 

                                                 
3 Post- och telestyrelsen 
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Summary 
The purpose of this work was to study the prerequisites for strengthening the influence and 
control by the consumer, the citizen, the tenant, challenging the interest of the telecom operators 
when broadband infrastructures were introduced in Swedish municipalities in the late 1990s and the 
beginning of the 2000s. The consumer benefit was in focus when studying how broadband networks 
were established in the local communities. The development of an IT infrastructure influences the 
development of the whole society and with that urban and regional planning. 
 
The principal issue of this study was: How do municipalities and housing companies contribute to 
the value added processes of the consumers when an IT supported service infrastructure is 
established in a local society? For this study an organising model was developed and tried. 
Operator independence is an important factor when monitoring the consumers’ options and 
choice of services supply chiefly conditionally qualified by the operators.  
 
In collaboration with SABO a questionnaire was mailed to all public housing companies in the 
country. Its purpose was to investigate current planning and progress to establish a physical IT 
infrastructure in the Swedish municipalities. The questionnaire was launched around the 
millennium change 2000/2001, to 300 companies representing some 900 000 households. 
 
Out of the replies of the questionnaire some 30 housing companies were selected for further 
interviews. The purpose was to provide a basis for case studies focussing on consumer benefits. 
Eventually 19 housing companies participated and a special a special case study methodology was 
applied; the study was monitored till 2007. 
 
The organising model, also called the Ideal model, formed a basis for an analysis model. The latter one 
became the basis for further case studies. The ultimate intention was to provide an analysis of the 
consumers’ degree of ”independence of telecom operators”. The issue was defined as to what 
degree operators were open to broadband access by third party service providers, and how 
consumer control was exercised when using the network. Additional parameters were the offered 
service supply, character of services and actions by consumer representatives. Finally, possible 
effects on the local community became important input to the study, as well. 
 
The results display a mixed picture of development for period of the study. The housing 
companies demonstrated a clear interest to establish IT systems on their premises with regard to 
the tenants, involving security, safety, comfort and energy conservation. They often facilitated the 
tenants’ change of internet operators. Any further interest from the housing companies to utilise 
the new infrastructure, e.g. to strengthen the functionality of the local community and the citizens’ 
opportunity to choose among some larger supplies of services (except the minimum requirement 
of two internet providers) was hardly identified. Services, even public services, practically all 
originate as producer interests. The Ideal model, as it was conceived for this study, was not realised 
anywhere. 
 
While this study was going on SABO4, SKL5

                                                 
4 Swedish Association of Public Housing Companies 

 and the Swedish Union of Tenants were engaged to 
achieve operator independent networks and were successful to hamper tendencies of local 
monopolies, which otherwise easily could have been established in many areas. However, 
fundamentally, the local citizens/consumers lack the power to employ broadband networks as an 

5 Swedish Association of Local Authorities and Regions 
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instrument to develop their neighbourhoods. Neither developed the PTS6

 

 a deeper interest for the 
individual consumer to expand the demand side of services. 

In the Ideal model the local network, an intranet, has an important notion of providing a possibility 
for local actors to participate and communicate with each other. A virtual meeting point for local 
activities was conceivable at the start of the study – and still is. The social commitment (politics) 
should have observed this, but is lacking. Commercial forces are not present either. The principal 
issue “How do municipalities and housing companies contribute to the value added processes of 
the consumers when an IT supported service infrastructure is established in a local society” 
remains unanswered. 
 
Both the Ideal model and the analysis model were found to be effective instruments for carrying 
out the study and for identifying parameters crucial for principal questions of the study. 
 
With the study, however, further profound questions arise: the values that a local community 
traditionally supposes to offer its citizens, dissolves these values with the IT development and the 
use of IT by its inhabitants? Does an IT-society create entirely new links between people 
independent of physical vicinity? The interest for current local business and activity vanishes and 
no cohesive structures seem to exist, not even IT as a means to bring people together and to the 
benefit of the local scene. The scope for further research is challenging. 
 
 

                                                 
6 Swedish Post and Telecom Agency 
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1  Lokalsamhället, konsumentnyttan och 
informationstekniken 

1.1 Konsumenten och IT-utvecklingen 
Under de senaste tjugoårsperioden har IT-utvecklingen7

 

 kommit att påverka samhällslivet i en allt 
större omfattning. Denna process har alltmera kommit att tas för given och därmed har 
diskussionen om IT som samhällsfenomen blivit mindre aktuell. Utvecklingen på mediaområdet är 
dramatisk. S.k. sociala medier – twitter, facebook –har snabbt fått hundratusentals aktörer.  

För de flesta människor i landet har IT-utvecklingen kommit att påverka det dagliga livet under 
åtminstone det senaste decenniet. Många är vittnesmålen om ett paradigmskifte som lett till 
radikala förändringar i vår omvärldsuppfattning8

 

. IT påverkar våra liv såväl som individer som 
samhällsmedborgare. Såväl kommersiella som offentliga tjänster utvecklas baserade på denna 
teknologi. Ett överflöd av tjänster riktar sig till både enskilda och organisationer. Såväl våra 
enskilda förhållanden som organisationers produktionssätt och strukturer anpassas till ändrade 
förutsättningar. 

Inflytandet över samhällsordningen påverkas. Kraftmätningen intensifieras mellan de som 
producerar produkter och tjänster å ena sidan och konsumenterna å andra sidan, en kamp där 
utgången är oviss.  
 
Sedan några år tillbaka sker i Sverige, i likhet med många andra länder, en mycket kraftig utbygg-
nad av de s.k. IT-infrastrukturerna. De anläggs med olika tekniker och drivs dels av samhälleliga 
ambitioner och dels av konkurrensen mellan olika operatörer. Kabel-TV-operatörerna bygger ut 
och förstärker tekniken i kabel-TV-näten, mobiloperatörerna bygger allt snabbare bredband,  även 
tekniken i telefonnät utvecklas. Fibernät ända fram till lägenheterna anses dock allmänt vara den 
framtidssäkra lösningen9

 

 vid trådbunden anslutning, s.k. ”Fiber To The Home”, FTTH. Min 
studie utgår från denna premiss.  

Studien handlar om möjligheterna och villkoren för att om möjligt stärka konsumentens, den 
enskilde medborgarens, den boendes ställning gentemot de kommersiella aktörerna samt 
bostadsföretagens /kommunernas roll i skeendet. Konsumentnyttan på en övergripande nivå vid 
utbyggnad av bredbandsnäten i svenska lokalsamhällen10

 

 är föremålet för den föreliggande studien. 
En ny artefakt, IT-infrastrukturen, påverkar samhällsutvecklingen och bör ges uppmärksamhet i 
den praktiska samhällsplaneringen i våra lokalsamhällen. 

Redan här måste det införas en avgränsning. Eftersom det är omöjligt att förutse vad enskilda 
konsumenter har för olika preferenser, ställs några generella krav på IT-stödd serviceinfrastruktur 
upp för gruppen av konsumenter/ boende/ medborgare. Nyckelorden är valfrihet och inflytande.  
 
Valfriheten och inflytandet består i att kunna välja operatör t.ex. leverantör av internettjänster och 
dessutom kunna påverka tjänster som gör infrastrukturen till ett konsumentorienterat 
kommunikationsverktyg. Den enskilde bör självständigt kunna välja sina kontakter via 
bredbandsnätet. I avsnitt 3 preciseras frågeställningar och avgränsningar.  
                                                 
7 IT står i denna uppsats för informations- och kommunikationsteknik 
8 Bl.a Castells (2001), SOU 2008:40 
9 Bl.a SOU 2008:40 och SABO (2008). 100 Mbit/s symmetriskt bedöms idag säkra möjligheterrna till såväl tänkbara 

volymer som hastigheter för olika typer av installationer i ett hushåll. 
10 Se begreppet ”lokalsamhälle” i bilaga 8 



 12 

1.2 Ny teknik etableras 
Det är givetvis omöjligt att säkert förutse vad IT-lösningarna kommer att innebära. Den 
hittillsvarande utvecklingen tyder på att genomgripande förändringar ofta sägs påminna om de 
samhälleliga förändringar och utvecklingssteg som skedde vid införandet av boktryckarkonsten, 
ångmaskinen och elektriciteten11, samt senare även bilen och telefonen. Ångmaskinen och 
förbränningsmotorn ändrade kommunikationsmönstren och geografin genom utvecklingen av 
tåget, bilen och flyget. Dessa teknologier tillsammans med telegrafen och telefonen och nu senast 
internet har förändrat vår uppfattning om tid och rum, vilket lett till att samhällets sociala och 
ekonomiska organisation förändrats i grund. Vilken påverkan på samhället som datoriseringen och 
internet leder till kan vi ännu inte nöjaktigt överskåda då vi fortfarande befinner oss i 
inledningsfasen i denna förändringsprocess12

 
. 

Större tekniska innovationer utgör ofta helt nya system vilkas egenskaper och konsekvenser är 
svåra att föreställa sig på förhand. Betydelsen av de nya systemen handlar både om vad som är 
tekniskt möjligt såväl som om hur väl de tillgodoser mänskliga behov och önskningar13. Efterhand 
tar administrativa processer över. I senare skeden av radikala teknikskiften kan intresset att 
kapitalisera den nya tekniken dominera14. Konkurrensen är grunden för utvecklingen och av 
avgörande betydelse för produktens/tjänstens överlevnad15

 

. Det intressanta med IT-utvecklingen i 
detta avseende är att samtliga skeden, teknikinnovation, organisation av innovationerna, deras 
utvecklingsprocess, administrationen av affärsutveckling och kapitaliseringen av hela 
innovationskedjan pågår samtidigt. Något slut kan inte skönjas. 

Bredband baserat på fiberoptik i såväl lokala, regionala som nationella datanätverk anläggs för 
närvarande i stor utsträckning16. Initiativtagare och beställare på lokal nivå återfinns ofta inom den 
kommunala sfären. I synnerhet involveras bostadsföretag och elbolag. Utveckling av näten 
organiseras på olika sätt. Hur detta sker får betydelse för utfallet – i nytta och kostnad – av de 
omfattande IT-investeringarna , särskilt när utfallet ska bedömas på individnivå. Nyttan för 
konsumenten fokuseras i denna uppsats. Utgångspunkten är den service som tillhandahålls i 
lokalsamhället. Drivkraften är att utveckla en IT-stödd serviceinfrastruktur och därtill relaterad 
teknik i lokalsamhällena17

 
. 

Uppsatsens utgångspunkt är de kommunägda bostadsföretagens intresse och faktiska aktiviteter 
för att tillgodose konsumenternas/de boendes behov. Företagen har ofta tagit initiativet till 
utveckling av en bostadsrelaterad infrastruktur i samverkan med sina ägare, kommunerna. Genom 
sitt stora och jämförelsevis samlade bostadsbestånd representerar bostadsföretagen en stor grupp 
hyresgäster med skilda krav på framtida service av olika slag, i ökande utsträckning IT-baserad 
service. Mot denna bakgrund kan viktiga frågor ställas ur konsumentsynpunkt18

 
. 

Infrastrukturens bakomvarande teknik är värderingsfri d.v.s. neutral, men dess användning blir ett 
resultat av tekniska, affärsorienterade, politiska och sociala beslut. Arten av dessa beslut kommer 
                                                 
11 Skovdahl (2008) 
12 Amcoff &Westholm (2008) 
13 Rosenberg (1994/1997) 
14 Se bl.a. Ewerman (2000) 
15 Rosenberg (ibid) 
16 Enl. PTS (2010a) så har 2009 var 20-22% av hushållen fiberanslutna. Av dessa var det 13% eller 603 000 hushåll 

som faktiskt använde fiberanslutningen (intervju med repr för PTS i CS, se Zirn (2010)). År 2006 var 348 000 eller 
8% av hushållen aktiva, PTS (2007a). En skattning ur samma källa tyder på att ca 125 000 hushåll eller knappt 3% 
var aktiva med fiberanslutning vid 2002 års utgång. PTS reserverade sig dock då deras underlag var osäkert. Siffrorna 
ger ändock en uppfattning om expansionen, vilken skett främst i tätbebyggelse. 

17 Keijer (1995) 
18 Frågorna diskuteras närmare i avsnitt 3. 
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att påverka inte bara den enskildes liv i bostaden utan en hel uppsättning samhällsfunktioner såväl i 
lokalsamhället som globalt. Förändringar måste beaktas såväl i samhällsplaneringen som i 
utformning och anpassning av våra bostäderna19

1.3 Studiens tidsperspektiv 

. 

Beskrivningen av IT-BO som är en viktig utgångspunkt för denna studie bygger på de tankar som 
gällde vid ingången av 2000-talet. För att öka kunskapen om utbyggnadsläget i landet då det gällde 
etableringen av en IT-stödd serviceinfrastruktur genomförde Arkitekturskolan vid KTH 
tillsammans med SABO20

 

, intresseorganisation för de svenska allmännyttiga bostadsföretagen, en 
enkät. Enkäten sändes ut vid årsskiftet 2000/2001 mot bakgrund av utvecklingen av IT-BO och 
riktades till SABOs samtliga 301 bostadsföretag. Tillsammans förvaltade dessa, vid enkättillfället, 
totalt ca 900 000 lägenheter. Av dessa 301 företag svarade 180 på enkäten. Bortfallet gällde 
praktiskt taget helt och hållet de små SABO-företagen. Vid svarstillfället var införandet av 
bredband en mycket aktuell fråga. 

 De som svarade representerade ca 80 % av SABO-företagens bostadsbestånd. Enkäten följdes 
senare upp med intervjuer. En utvald grupp bostadsföretag intervjuades under hösten 2003 och i 
början av 2004 samt ytterligare i augusti 2005. Dessa intervjuer följdes under våren 2007 upp med 
nya intervjuer för att följa utvecklingen. 
 
De inledande intervjuerna under 2003 och 2004 avslöjade att endast en del av de tidigare planerade 
utbyggnaderna av IT-infrastrukturen hade förverkligats. Under tiden till intervjun 2007 hade dock 
några viktiga förändringar skett. Den tydligaste var hushållens väsentligt ökade anslutning till 
bredbandsnätet under studietiden för denna uppsats. En utveckling som sedan 2007 planat ut 
något. Den ökning som ändå skett är i stort beroende av mobilt bredband21

 

. Senare års utveckling 
behandlas under avsnitt 6. 

Underlag för studien har inhämtats från de allmännyttiga bostadsföretagen och deras närstående 
intressenter vid utbygganden av ett bredbandsnät främst under åren 2000 - 2007. Åren därefter 
dessa har utvecklingen följts via rapporter från myndigheter och organisationer.  

1.4 IT som hjälpmedel  
Några utvecklingstrender där IT utnyttjas som hjälpmedel kan identifieras för de närmaste 
kommande tio till tjugo åren vilka påverkar boende, arbete och därmed arkitektur, bebyggelse och 
trafikplanering.  

• IT förbättrar möjligheterna att arbeta och studera från bostaden och med access till 
faciliteterna på vår ordinarie arbetsplats eller på skolan22

• Sättet att strukturera arbetsorganisationerna påverkas av IT
.  

23

• Konvergens mellan olika typer av kommunikationsutrustning såsom datorer, teleutrustning 
och media sker

.  

24

                                                 
19 Förändringar som beskrivits av bl.a Castells (1996 och2001/2002) och Mitchell (1999/2000). Påverkan på 

lägenhetens utformning har beskrivits av Junestrand (2004) 

, vilket kan sägas gälla även innehållet. Utrustningarna i bostäderna bl.a. 

20 SABO har för sin del av arbetet utnyttjat Notisbolaget, Sandviken. 
21 Under 2002 uppgav 15% att de hade bredbandsanslutning på över 2 Mbit/s. Under 2009 uppgav 75 % vid PTS 

undersökning att de hade en sådan anslutning. 2007 ca 67%. Marknadsuppgifterna visar på en anslutning av över 
86% av slutanvändarna år 2009. Alla accessformer utom telefonmodem och ISDN avses. Se PTS (2010a). 

22 EU (2006b), WII (2004), Sturesson (2000), Rapp & Björkegren (1998), Ewerman & Hydén (1997) 
23 Hedin (2004), Teknisk Framsyn (2003d), Normann (2001), Castells (1996 och 2001/2002), Höjer (1998), Engström 

& Johansson (1997) 
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blir alltmer avancerade och integrerade. Strävan går mot en gemensam infrastruktur för 
denna typ av teknik25

• Lösningar för mobilt internet gäller såväl applikationer som hårdvara och utvecklas i allt 
större utsträckning för mobil uppkoppling till internet

. 

26

• Individualisering beträffande produkter och tjänster kommer att ske i allt större 
utsträckning. IT blir ett verkningsfullt hjälpmedel för detta

. 

27

• Resurserna för vård och omsorg, i synnerhet för äldre och funktionshindrade kommer att 
vara otillräckliga. Fler kommer att vårdas i hemmen, vilket kräver nya arbetsmetoder som i 
stor utsträckning kommer att baseras på IT

.  

28

 
. 

Listan kan göras mycket längre men visar hur IT-utvecklingen berör snart sagt samtliga områden i 
samhället  även områden såsom ökad kriminalitet kopplad till internet29

1.5 Visioner om en lanthandel år 2002 - Ett illustrativt exempel  

. 

Ett tiotal år gammalt illustrativt exempel kan visa på en tänkt och delvis genomförd IT-lösning på 
ett generellt samhällsproblem. På många mindre orter försvinner servicen bland annat genom att 
butiker läggs ner. De yngre flyttar till jobb och utbildning och kvar blir en allt äldre och mindre 
rörlig befolkning. I Österåker (ca 370 hushåll på orten) inom Vingåkers kommun har medborgarna 
mött problemen genom att bilda en ekonomisk förening som driver en varulös lanthandel, 
Lanthandelscentret (LHC) 30

 
.  

Projekt Lanthandelscenter var ett samarbetsprojekt mellan den offentliga sektorn, den 
kommersiella sektorn, främst med ICA, samt den ideella sektorn genom bl.a. Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF). ICAs centralt framförhandlade avtal med servicegivare som Systembolaget, 
ATG och posten var en förutsättning för att en god service ska kunna garanteras även på en liten 
ort. LHC finns kvar ännu idag men nu i en delvis annan form. 
 
Att lanthandeln är varulös löser delvis lanthandlarnas största problem med kassation och annat 
svinn. Konsumenterna kräver ett brett sortiment men varornas omsättningshastighet är ojämn och 
åtgången därmed svår att förutsäga. Med en liten kundkrets och därmed liten omsättning blir 
kassationen stor då varorna snabbt blir för gamla. 
 
I Österåker bildades LHC som en gemensam bemannad lokal. Där kunde beställningar av varor 
göras eller beställda varor hämtas, tipset lämnas in eller medicinerna  och systemvarorna beställas 
och hämtas. Lanthandeln blev en servicepunkt och mötesplats med sin caféverksamhet.  
Inledningsvis fanns även landstingets distriktssköterskor i anslutande lokal. Informationstjänster, 
viss postservice, hår och fotvård samt vissa biblioteksfunktioner är exempel på annan tillgänglig 
service i LHC. 
 

                                                                                                                                                           
24 Jenkins (2006/2008) konvergensen avsåg tidigare främst hårdvaran. Således var en enda apparat idealet. Istället 

beskriver Jenkins hur hårdvaran på visst sätt divergerar (många apparater ex för ljuddistribution) medan innehållet 
konvergerar 

25 PTS (2008b), och Negroponte (1995)  
26 Bl.a. se PTS (2011b)  
27 Ilshammar & Larsmo (2005), Teknisk Framsyn (2003d), Pettersson (1997), Utbult (1997), Andersson, Fürth & 

Holmberg (1993/1997). 
28 Keijer (2007), Utbult (2004), SOU 2003:91, Teknisk Framsyn (2003e) 
29 Ex.Wall (2005) Ekdahl, Lindmark och Stütz (2004) 
30 Uppgifterna nedan bygger i huvudsak på Lars Knapasjös presentation i kommunfullmäktige i Vingåkers kommun 

060826. Knapasjö var initiativtagare och drivande för Lanthandelscentret som invigdes 2002. Ovanstående bygger 
även på telefonsamtal med Lars Knapasjö 2003 och 2008. Se även www.nomadizcommunication.se  

http://www.nomadizcommunication.se/�
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En huvudfunktion för LHC var lanthandelns varuhantering. En kund kunde få hjälp med 
beställning över disk eller välja att ringa in en beställning till LHC. Centret skickar sedan 
beställningen vidare via internet till en större dagligvaruhall i Vingåker. Kunder kan naturligtvis 
själva beställa direkt via internet hos varuhallen. Varorna avhämtas senare på centret i Österåker av 
den som gjort beställningen. En avgift för distributionen tas ut av kunden. Avsikten var dock att 
kostnaderna för distributionen inte skulle överstiga vad den skulle bli fallet om kunden själv åkte 
till Vingåker för inköp. 
 
I varuhallen packas varorna och distribueras till lanthandelscentret dagligen. Ursprungligen avsågs 
den plockvagn, som beskrivs i avsnitt 7.2.2 att användas. Ambitionen på sikt var att distribution 
skulle kunna ske två gånger dagligen genom att olika transportörer anlitades och att plockningen av 
varorna skulle ge arbete åt två personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionshinder.  
 
En utveckling av hemtjänsten skulle ske på så sätt att distributören av varorna (taxi var tänkt) från 
Vingåker besökte vårdtagarna själva och plockade in varorna hos var och en av dessa i kylskåpet. 
Vid besöket togs nya beställningar upp. Beställningsarbetet skulle underlättas av att varje veckas 
beställningar är relativt likartade. Ett antal veckors beställningar från just den kunden lagras i 
datoriserade listor. Beställningen underlättades då av att ändringar kan göras direkt i tidigare listor, 
vilka sändes till varuhallen. Vinsten för hemtjänstens personal skulle bli att inte behöva passa 
transporterna och att kunna bli avlastade hela varuhanteringen. Arbetssättet skulle efter 
genomförandet kunna medge tid för andra arbetsuppgifter för hemtjänsten. Hemtjänsten i 
Österåker fick dock en annan organisatorisk lösning med personal som utgick ifrån Vingåker 
istället för lokalt rekryterad personal som ursprungligen var tänkt.  
 
Sedan 2007 finns lanthandelscentret i delvis annan form och i en annan byggnad men i princip 
med verksamhet som ovan beskrivits. Verksamhet och ambitioner var i inledningen mer 
omfattande och månade mer om orten och dess sysselsättning31. Nu drivs lanthandelscentret av en 
ekonomisk förening bestående av 75-talet lokala företag, föreningar och privatpersoner32

1.6 IT-BO (1993-2007) 

.  

Ett viktig underlag för denna studie har varit möjligheten att nära följa ett antal IT-baserade 
utvecklingsprojekt i kommuner och bostadsföretag. Ett tidigt sådant, IT-BO i Vällingby startade 
redan 199333

 

. Studierna resulterade i två rapporter som båda var inriktade mot möjligheterna att, 
genom IT-lösningar, skapa arbetstillfällen för personer med funktionshinder, angeläget för 10-15 
år sedan och lika aktuellt idag. 

Den första studien från 1998 syftade till att undersöka om en ny serviceinfrastruktur i 
lokalsamhället skulle kunna erbjuda nya möjligheter till arbete för personer med en svag position 
på arbetsmarknaden. Fokus låg på arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga på grund av 
funktionshinder samt på kartläggning av de faktiska hinder som hindrade dem från att kunna 
erbjudas arbete. Konkreta arbetsmöjligheter analyserades och föreslogs34

 
. 

Den andra studien från 1999 och 2000 utvecklade frågor kring vilka organisatoriska och 
attitydmässiga hinder för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionshinder som 
behövde undanröjas för att de i större utsträckning skulle kunna få lämpliga och bestående 
arbetsuppgifter i lokalsamhället35

                                                 
31 Se även 

.  

www.lanthandelscenter.se  
32 Uppgift från Lars Knapasjö 08-10-07 
33 Hunhammar (1998) har beskrivet projektets tidiga faser. 
34 Gustavsson (1998). 
35 Gustavssson & Keijer (1999 och 2000). 

http://www.lanthandelscenter.se/�
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En samlad slutsats från de två studierna var ett tydligt behov av att sprida kunskap genom ”goda 
exempel” om nya arbetsmöjligheter som IT-service av olika slag skulle kunna öppna för personer 
med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionshinder. Några projekt av detta slag var igångsatta 
av dåvarande Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) men utvecklades på skiftande sätt. I en senare 
rapport36

 

 studerades dessa initiativ och analyserades de krav som måste uppfyllas för att en positiv 
utveckling för att skapa arbete för personer med nedatt arbetsförmåga ska kunna säkerställas.  

Denna rapport följer i resultatdelen IT-BO till och med år 2007, men som modell för uppbyggnad 
av ett bredbandsnät har den använts som underlag för hela studien.  

1.7 Rapportens uppläggning  
1.7.1 Studiens innehåll 
Avsnittet ”1. Lokalsamhället, konsumentnyttan och informationstekniken” ger en introduktion till studien 
med en grov skiss visande IT-utvecklingens i samhället med betoning på betydelsen för boende 
och arbete och därmed arkitektur och samhällsplanering. Rubriken ”Begrepp och definitioner” 
hänvisar till avsnitt 6.6 och bilaga 3 där begreppen utvecklas. 
 
I avsnittet ”2. IT-infrastruktur i kommunerna” presenteras läget för bredbandsutbyggnaden i Sverige. 
Den nuvarande utvecklingen går mot fler öppna nät för att skapa valfrihet för konsumenten, men 
denna utveckling är inte given. Det finns flera hot bl.a. genom monopolistiska strävanden på 
marknaden, men också motkrafter såväl i Sverige som från EU. Ett fall som behandlats av EU-
kommissionen redovisas avseende operatörsoberoende. Vidare redovisas modeller, använda av 
SSNf37

 
, för bredbandsutbyggnaden ur ett ägare- och operatörsperspektiv.  

I avsnitt ”3. Tjänster, konsumentnytta och infrastruktur”  redovisas uppsatsens syften och de 
frågeställningar som den ska söka svar på. Frågorna avser främst på vad sätt kommuner och 
kommunala bolag, främst då bostadsföretagen, tillgodoser konsumenternas intressen vid 
utbyggnaden av en IT-stödd serviceinfrastruktur. Under punkt ”3.4 Metodval” redovisas 
utgångspunkterna för studien och hur den framtagits. 
 
Avsnittet ”4. Teoriansatser”  behandlar några olika perspektiv på arkitekturforskningen, i synnerhet 
på samhällsplanering. Delavsnittet ”Arkitekturforskning och samhällsvetenskap” ger en bakgrund 
till det i denna studie valda angreppssättet med fallstudier för att validera en modell. Teoretiska 
utgångspunkter i litteraturen för fallstudier behandlas under rubriken ”Fallstudier” och desamma 
för modellbygge under ”Om modeller”.  
 
Ovanstående teoriavsnitt bildar tillsammans med affärsmodellen som framtagits i IT-BO-projektet 
underlag för avsnitt ”5. Modeller”. Delavsnittet ”5.3 Konstruktion av en modell”  inleds med ett kort 
avsnitt om enkäten som i sin tur utgör ett underlag för uppsatsens fallstudier. Arbetsgången med 
fallstudierna och modellansatsen bildar underlag för framtagningen av en preliminär analysmodell 
som i sin tur utgör underlag för fallstudiernas validering. I avsnittet utvecklas frågeställningar för 
att belysa rapportens övergripande syfte ur konsumentsynpunkt enligt avsnitt 3. 
 
Det därpå följande avsnittet ”6. Utvecklingstrender utifrån litteraturen” ges referenser till studien 
hämtade från annan forskning i den mån hänvisningar inte finns i den löpande texten i sitt 
sammanhang. Även fördjupningar till vissa valda förhållanden återfinns i avsnittet.  
 

                                                 
36 Gustavsson & Keijer (2003) 
37 Svenska Stadsnätsföreningen 
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Arbetsgången framgår i avsnitt ”7. Genomförande av studierna”. I inledningen redovisas några resultat 
av tidigare studier. Inte minst efterfrågan på goda exempel har haft betydelse. 
Enkätundersökningen kommenteras och en bortfallsanalys redovisas. Efterföljande 
intervjuundersökningarna och kriterier för val av vissa bostadsföretag som föremål för fallstudier 
presenteras. 
 
”8. Resultat” kommenterar  två artiklar, i delavsnittet 8.2 “New Job Opportunities for the Disabled 
in Local Communities” (bilaga 1) och i delavsnitt 8.3 “IT Development in the Local Setting an 
Architectural Perspective” (bilaga 2).  
 
I avsnitt 8.4 redovisas enkätundersökningens huvudsakliga resultat.  
 
De efterföljande intervjuundersökningarnas slutsatser från årsskiftet 2003/2004 och kring 
halvårsskiftet 2007 redovisas med utgångspunkt från strukturen i den under avsnitt 5 presenterade 
modellen i form av kommentarer under avsnitt ”8.5 Analys och resultat av enkät och intervjuer”.  
 
Ur de redovisade resultaten görs en analys med utgångspunkt från de i avsnitt 3 uppställda 
frågeställningarna med avseende på konsumentnyttan av gjorda IT-anläggningar. Avslutningsvis 
under avsnitt ”8.6 Fallstudier och analysmodellens relevans” sker en uppföljning av den preliminära 
modellens relevans då den tillämpas med material från fallstudierna.  
 
Avsnittet ”9. Slutsatser och diskussion” kommenterar de gjorda studierna. Tankar kring framtida 
konsekvenser av den pågående IT-utvecklingen diskuteras mot denna bakgrund. Avsnittet avslutas 
med förslag på framtida forskningsfrågor inom området. 

1.7.2 Begrepp och definitioner 
I bilaga 8 behandlas några begrepp som är centrala i studien. Inledningsvis förklaras några begrepp 
kopplade till IT-nätens fysiska struktur. De följs av andra i studien förekommande begrepp. 
Fördjupade förklaringar förekommer i vissa fall i avsnitt 6.6. 
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2 IT-infrastruktur i kommunerna 

2.1 Öppna nät - en demokratifråga 
Mycket av den i samhället tillgängliga informationen och servicelösningar kräver tillgång till 
internet. Medborgarnas tillgång till bredbandsnät och datorer tenderar därmed att bli 
förutsättningar för demokrati och välfärd. Alla hushåll har dock inte, av olika skäl, sådana 
möjligheter. Lösningar får dels sökas i utbildning inom IT-området, exempelvis Seniornets 
satsningar38

 

 och dels genom teknik som är tillgänglig för flertalet hushåll. Att nå bredbandet och 
därmed internet via TV-apparaterna eller billiga lägenhetsterminaler är fortfarande lösningar som 
hitintills fått begränsad spridning. 

Om väl de tekniska förusättningarna för bredband finns så anmäler sig omedelbart ekonomiska 
och kvalitativa faktorer. Konkurrens mellan operatörerna på bredbandsnätet för erhållande av ett 
brett tjänsteutbud blir då viktigt för upplevelsen av nytta.  
 
Utvecklingen mot att en större andel hushåll har möjlig anslutning till bredband med 
konkurrerande tjänsteutbud från olika operatörer är inte given. Skälen till bristande konkurrens kan 
vara flera, såväl marknadens tillkortakommanden som monopolistiska ambitioner från 
intressenterna. Den samhälleliga uppfattningen  såväl i Sverige som inom EU är att konkurrens ska 
stimuleras och monopol motverkas. 
 
Denna studie spänner över en tidsrymd under vilken IT-infrastrukturen har byggts ut i stor skala. 
Då enkäten genomfördes (årsskiftet 2000/2001) befann sig de flesta kommunerna och bostads-
företagen i en tidig utbyggnadsfas. Under 2001 tog många kommuner fram infrastrukturprogram 
för att söka statsbidrag för utbyggnad av IT-infrastruktur. 
 
Vid första intervjutillfället tre år senare hade Sverige upplevt en ekonomisk kris som berörde hela 
IT-branschen. Följden blev att många kommuner och bostadsföretag minskade investeringar i IT-
anläggningar. En återhämtning skedde under 2004 då kommuner och bostadsföretag återigen 
ökade utbyggnadstakten. 

2.2 Operatörsneutralitet i Sverige 
Det av Riksdagen beslutade målet för utbyggnaden av IT-infrastrukturen var39

 ”En effektiv och säker fysisk IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet ska finnas tillgängligt i alla 
delar av landet, bl.a. för att ge människor tillgång till interaktiva offentliga e-tjänster.” 

: 

 
Denna målsättning ansågs av en senare statlig utredning40

 ”Sverige skall vara det land vars effektiva och säkra IT-infrastruktur innebär bäst förutsättningar för 
företagande, innovation, och såväl offentliga som privata e-tjänster. Svenska invånare ska med hjälp av 
IT kunna komma åt de tjänster de behöver, oavsett var de befinner sig.” 

 vara alldeles för lågt satt och att den 
snarare borde formuleras som 

 
 
 

                                                 
38 SeniorNet är en ideell förening vars ändamål är att främja seniorers användning av informationsteknik för 

anpassning till dagens IT-samhälle. 
39 Näringsdepartementet (2005). 
40 IT-politiska strategigruppen (2006). 
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2.2.1 Bredbandsnäten 
Bredbandsnätens struktur framgår av bilaga 8. Nedan beskrivs översiktligt den teknik som ansluter 
hushållen till bredbandsnäten. 
 
De vanligaste teknikerna för överföring av signaler till abonnenterna i accessnäten är Teliasoneras 
telenät av kopparledningar och kabel-TV-kablarna. Tekniken utvecklas kontinuerligt mot högre 
kapacitet och hastigheter. En annan trådbunden teknik är fiberoptiska ledningar in i bostäderna 
eller till anslutningspunkter i nära anslutning till abonnenterna. Fiberoptik till konsumenterna anses 
vara den för framtiden säkra tekniken. Avståndet mellan abonnenterna och anslutningsställen samt 
eventuellt behov av signalförstärkning påverkas av valet av teknik. 
 
Accessnäten är omfattande, varför de som är anlagda med optisk fiber blir relativt dyra. Anslutning 
direkt in i lägenheterna är därför vanligast för nyproducerade bostäder, men även här sker en 
utveckling. Fiberoptiken används i nät med större kapacitet. För Teliasoneras nät sker 
fiberuppkoppling mellan telestationerna och till anslutningspunkter nära bostadsfastigheter. 
Fördelning inom fastigheterna sker i Teliasoneras fall med användande av kopparnätet. Teknik har 
utvecklats som gör att såväl ADSL som än högre kapacitet kan levereras via telenätets 
kopparledningar41. Såväl bredband som telefon och TV kan på så sätt erbjudas konsumenterna. 
Kabel-TV-operatörerna använder fiberoptik fram till anslutningspunkter för att leverera samma 
typ av tjänster. Även trådlösa anslutningar med 3G-teknik42

 

 förkommer till slutkonsumenterna. 
Sedan år 2009 har leverans av än högre kapacitet byggts ut benämnd 4G-teknik.  

Ansluts enskilda lägenheter med fiber så sker detta vanligen till en punkt i lägenheten varefter en 
fördelning måste ske inom lägenheten. Även där kan olika lösningar väljas. Finns bredbandet i tv-
uttagen så kan anslutning ske i rum med sådana. Motsvarande gäller för xDSL via telefonuttagen. I 
fall med ip-telefoni kan inkoppling av teleuttagen ske till TV-uttagens bredband. En annan möjlig 
teknik under utveckling är bredbandsaccess via befintligt el-nät.  
 
Fiberoptik är den vanliga tekniken i stadsnäten. Såväl Teliasonera, Bredbandsbolaget som kabel-
TV-operatörerna kan ha mer omfattande fibernät som konkurrerar med stadsnäten. Även andra 
operatörer samt trådlösa anslutningar förekommer lokalt. Där det kommunalt ägda 
bredbandsföretaget Stokab förekommer i stadsnäten är deras affärsidé att hyra ut utrymme i 
fiberkablarna. Många andra nätägare intar dock en monopolistisk hållning43

 
. 

För mellanortsnäten används fibernät eller radio-LAN-lösningar44. I Sverige finns flera olika 
fibernät med nationell omfattning som kan ge möjlighet att hyra fiberkapacitet45

 
.  

Radioteknik användes inom andra typer av nät. Sammansmältningen av branscherna för 
telekommunikation och datakommunikation framträder i radiolösningarna. En teknisk lösning 
sprungen ur datakommunikationsbranschen var Wimax som är under intåg på några platser i 
landet. Telekommunikationsbranschens tekniska lösning var 3G och förbättringar av denna46

 
. 

Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf), med bla 160 stadsnätsägare som medlemmar har medverkat 
till är att bygga samman stadsnäten till regionala nät för att ansluta till rikets stomnät. Kvar står 
mellanortsnäten och accessnäten. Syftet med dessa satsningar på sammanbyggnad av stadsnäten är 

                                                 
41 Mer generellt kallas tekniken xDSL, häri ingår ADSL. Se begreppsförklaringar i bilaga 8. 
42 SOU 2008:40 
43 Se bl.a SOU 2008:40 
44 Radio-LAN är ett trådlöst lokalt nät. Se bilaga 8. 
45 Exempel på sådana nät är  nät som ägs av Stokab, Banverket, Skanova, Teracom, Vattenfall. 
46 Zirn i CS 2007-01-31 ”Slaget om mobilsurfarna” 
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att skapa större marknader för tjänsteutbudet. Den kostnadskrävande delen blir då utbyggnaden av 
accessnäten till de olika hushållen.  
 
Accessnäten omfattar en stor mängd kablar och är därför dyr att dubblera med andra lösningar för 
att på så sätt erhålla konkurrens mellan olika typer av infrastruktur. Eftersom behovet av hastighet 
och kapacitet i kablarna ökar så anläggs en tidshorisont för nuvarande tekniker. I ett kort eller 
mellanlångt perspektiv kan med nuvarande teknik accessnäten utgöras av Teliasoneras telenät av 
koppar eller koaxialkablarna i kabel-TV-näten. På längre sikt är dessa dock otillräckliga. I nuläget 
förefaller de framtida behoven behöva uppfyllas med fibernät.  

2.2.2 Monopolistiska tendenser 
Behovet av bredbandskapacitet är vanligen 2 Mbit/s såväl till som från konsumenten. Allt fler 
önskar dock IP-TV (bredbands-TV) och webb-TV för rörliga bilder såsom för video, TV-
program, filmer, interaktiva utbildningar inom företagens verksamhetssfär osv. Kraven på 
kapacitet och hastigheter har inom en snar framtid ökat till 10 Mbit/s. Samtidigt minskar 
bredbandskapaciteten genom att delar av telefonnätet demonteras. För de vanligaste framtida 
internettjänsterna kommer dock såväl trådbunden som trådlös teknik att fungera. Ett förhållande 
som kommer att förändras då konsumenterna i tilltagande utsträckning ställer krav på IP-TV-
tjänster med HD-kvalitet47. För att tillgodose dessa ökade krav erfordras ett nät med 100 Mbit/s 
kapacitet och då är enbart fiber framtidssäkert med dagens teknik 48

 
. 

Post- och telestyrelsen (PTS) ser i ovanstående utveckling ett växande problem genom att de lokala 
fibernäten i stor utsträckning ägs av kommunerna49. Frågan har då uppkommit ”om vissa kommuner 
ägnar sig åt otillbörlig kommersiell verksamhet i strid med bestämmelserna i KL”50 . I PTS förslag aktualiseras 
frågan hur konkurrensen på nätet ska säkerställas i synnerhet för accessnätet. En 
infrastrukturkonkurrens i accessnätet, för att motverka negativa marknadseffekter, medför såväl 
höga kostnader som legala problem med tillstånd för kabeldragning t.ex. i gatumark. Vissa 
kommuner anklagas redan för att med bl.a. tillståndsgivning förhindra konkurrerande operatörer 
att etablera sig51

 
. 

Även Teliasonera är en stor ägare av optiska fibernät. De äger hälften av alla optiska fibernät i 
landet. Teliasonera är den enda aktören som har såväl nationella stamnät som 
ortssammanbindande nät och områdesnät i hela landet. Kommunerna för sin del äger 20-25% av 
alla fibernät52

 

. Dessa organisationer dominerar marknaden för optiska fibrernät och har en 
ekonomisk ställning som kan ge negativa effekter för konsumenterna. 

För Teliasoneras kopparnät har samhället försäkrat sig om konkurrens genom att Teliasonera är 
förpliktigade att upplåta andelar av sitt nät till konkurrenter. 2010-05-24 beslutade PTS att 
motsvarande skyldigheter även skulle omfatta fibernätet och bitströmstillträde53

 
.  

Eftersom stadsnäten domineras av kommuner så blir deras agerande av synnerlig vikt för 
konsumenterna. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rapporterar54

                                                 
47 HD (High definition) TV med hög upplösning (även kallad skarp-TV) 

 att det 2006 fanns lokala 

48 SOU 2008:40 
49 PTS (2007b) 
50 KL står för Kommunallagen 
51 bl.a. A-focus (2008) för Konkurrensverket, PTS (2008a). Se även modell i Keijer (1995)för konsumentens inflytande. 
52 PTS (2008a). 
53 PTS (2010c). Beslut 10-05-24 om nätinfrastrukturtillträde respektive bitströmstillträde.. Näringsdepartementet 

(2010/2011). 2011-07-01 trädde lagen i kraft med ändringar om elektronisk kommunikation innebärande bl.a. 
möjlighet till konkurrens även på fastighetsnät trots ex. exklusivitetsavtal. Erfareheter saknas ännu. Se även PTS 
(2011a) 
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bredbandsnät/stadsnät i 173 kommuner55

 

. I 31 av dessa kommuner har näten tillkommit genom 
olika samverkansformer. Av samtliga bredbandsnät ägs 90% eller 156 helt eller delvis av 
kommuner. Resterande 10% (17 st) var privatägda (t.ex Bredbandsbolaget).  

Av de kommunalt ägda näten drevs 76% (118 st) i bolagsform, som regel av energi- eller 
bostadsbolaget. Då andra kommunala bolag förekommer är dessa oftast antingen tidigare eller 
alltjämt dotterbolag till energi- eller bostadsbolaget. Endast 24% eller 38 nät drivs i 
förvaltningsform.  
 
SKL56 uppger vidare att investeringarna skett på marknadsmässig grund dvs. på villkor gällande för 
en marknad under konkurrens. Under 2006 var storleken på investeringarna 14 miljarder kronor. 
80% av dessa investeringarna skedde i optisk fiber och resterande huvudsakligen i aktiv utrustning 
och kundanslutningar. Enligt PTS sker utbyggnaden i huvudsak i tätorter medan utbyggnadstakten 
är sämre i lands- och glesbygd57. I dessa områden finns oftast inte heller möjligheter att kunna 
bygga ut ett bredbandsnät på kommersiella villkor. PTS föreslog därför samhälleliga insatser för att 
bredband skulle bli en samhällsomfattande tjänst som alla skulle kunna få tillgång till58. År 2006 
nådde de lokala bredbanden 2,7 miljoner hushåll 59

2.3 EU om konkurrens i stadsnäten 

. 

Flera av de studerade näten har endast en internetoperatör. Orsakerna kan vara flera. Ibland 
uppger nätägaren att det inte varit attraktivt för internetoperatörerna att etablera sig pga 
marknadens storlek. Vid andra tillfällen uppges att en strategi valts så att endast en operatör 
erbjudes intill dess marknaden passerat ett kritiskt antal abonnenter. Motivet är att återbetalning av 
gjorda investeringar ska uppnås. Resultatet i dessa fall är att nätägaren antingen själv agerar 
internetoperatör eller sluter avtal med någon extern operatör.  
 
EU-kommissionen har just behandlat ett fall där Appingedams kommun i Holland beslutat att 
med statliga medel delta i finansieringen av ett fiberaccessnät till hushållen 60

 

. Enligt EU-
kommissionen skulle en subventionering av nätet snedvrida konkurrensen gentemot de övriga två 
operatörerna som fanns på orten. Kommunens motiv var att förbättra det, enligt dem, otillräckliga 
utbudet av bredbandstjänster. Övriga marknadsaktörer hade enligt kommunen inte heller visat 
intresse av delta i projektet på marknadsvillkor. 

Det passiva fibernätet skulle ägas och finansieras av en offentlig stiftelse under kommunens tllsyn. 
Den aktiva delen av nätet skulle ägas och finansieras av en organisation bestående av privata 
investerare (Damsternet). Denna senare avsåg även att tillhandahålla tjänster för drift av nätet till 
tjänsteleverantörer som i sin tur erbjuder bredbandstjänster till slutkunder. 
 
Det problem som anmäldes till EU-kommissionen av en av de lokala kabeloperatörerna, med 
dataöverföring utan tjänsteinnehåll, var att Damsternet och tjänsteleverantörerna fick en 
ekonomisk fördel av att ha tillgång till ett offentligt finansierat nät. Resultatet blev en snedvridning 
av konkurrensen på marknaden. Denna offentliga satsning ansågs också påverka handeln mellan 

                                                                                                                                                           
54 SKL (2006) 
55 Vid en av SKL anordnad konferens i jan 2008 rapporterar Ulf Borbos (Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf) att 

antalet stadsnät 2007 är 152 som verkar i 176 kommuner. 114 kommuner saknar en lokal aktör. 
56 SKL, ibid 
57 PTS (2006) 
58 PTS (2007b) 
59 SKL, ibid 
60 EU-kommissionen (2005) 
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medlemsstater på så sätt att även leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster i andra 
stater kunde påverkas. 
 
Utgångspunkten vid bedömningen av åtgärden togs i en artikel i EG-fördraget som säger att 
åtgärden ska ”vara nödvändig och proportionerlig för att främja genomförandet av ett mål av 
gemensamt intresse”61

 

. Tidigare fall har avhandlat anläggande av nät där inte marknaden 
tillhandahöll ett konkurrerande utbud. I Appingedamfallet fanns redan bredbandstjänster till 
slutkund och i viss mån en infrastruktur med ett utbud av nättjänster för drift av detsamma. 
Priserna på tjänsterna var också jämförliga med andra regioner. I det aktuella fallet fanns risk för 
en överlappande nättäckning och tjänstevillkor. En statlig åtgärd skulle därför kunna tränga ut 
marknadsaktörernas nuvarande och framtida investeringar. 

I beslutet tar kommissionen bl.a. upp att det inte går att förutsätta att andra leverantörer av 
elektroniska kommunikationstjänster kommer att få access till det nätet i framtiden62

 

. Det är också 
oklart vilka subventioner som kommer att beviljas. Viss kompensation kommer att utgå till 
nätägaren vid positivt kassaflöde men ingen vid negativt. 

Övriga aktörer på den lokala markanden anser sig även kunna tillgodose marknadens behov av 
kvalificerade bredbandstjänster. De holländska myndigheterna ansåg dock att nuvarande typ av nät 
brast i såväl bandbredd som kvalitet varför ett fibernät erfordrades. 
 
Kommissionen kom slutligen fram till att projektet i Appingedam föll utanför den tillåtna ramen 
för statligt subventioner snarare än utgjorde stöd till en allmän infrastruktur inom 
statens/kommunens normala ansvar mot allmänheten. I sitt beslut väger kommissionen in 
konsekvenserna för olika intressenter och kommer fram till att ett accessnät av fibrer finansierat 
med statsstöd skulle kunna ge orättmätiga fördelar till vissa aktörer. Uppkomna fördelar kunde 
även komma att gälla näringslivet i Appingedam. Projektet ansågs därför snedvrida konkurrensen 
och ha effekter på handeln mellan medlemsstaterna. På dessa grunder var inte heller projektet 
förenligt med gällande villkor för Europamarknaden. 63

2.4 Svenska Stadsnätsföreningens (SSNf) verksamhetsmodeller 

 

Konkurrensförhållandena när det gäller IT-infrastruktur grundar sig på ett EU-direktiv som 
inlemmats i svensk lagstiftning ”Lag (SFS 2003:389) om elektronisk kommunikation”. 
Portalparagrafen (1kap 1§) lyder 

”1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att enskilda och myndigheter skall få tillgång till säkra och 
effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska 
kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet. 
Syftet skall uppnås främst genom att konkurrensen och den internationella harmoniseringen på området 
främjas. Samhällsomfattande tjänster skall dock alltid finnas tillgängliga på för alla likvärdiga villkor i hela 
landet till överkomliga priser. 
Vid lagens tillämpning skall särskilt beaktas elektroniska kommunikationers betydelse för yttrandefrihet 
och informationsfrihet.” 

 
                                                 
61 EU-kommissionen (2005). Artikel 87.3 c i EG-fördraget 
62 EU-kommissionen (2006a). 
63 Kommissionen har behandlat andra fall och haft ett positivt synsätt till offentlig finansiering. Inom EU finns ett 

regelverk som möjliggör för medlemsländerna att subventionera utbyggnad av bredband i glesbygd, Universal 
Service Obligation (Uso). En avgift tas ut av övriga nätoperatörer för att finansiera utbyggnaden. Dessa kostnader 
hamnar slutligen på konsumenterna (PTS 2007b). Hittills har den svenska statens och PTS uppfattning gått isär om 
detta skulle vara rätt väg. Se Andersson och Linusson (2007). 
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Konkurrensen kan uppkomma på olika sätt dels kan infrastrukturkonkurrens förekomma genom 
att parallella nät etableras och dels kan konkurrensen utgöras av att flera likartade tjänster erbjuds, 
vilket kan kallas tjänstekonkurrens. I utslaget om Appingedam ovan utgör risken för bristande 
infrastrukturkonkurrens i accessnätet grund för EU-kommissionens bedömning. Om långsiktigt 
behov av infrastrukturkapacitet enbart kan tillgodoses genom fibernät till slutkunden samtidigt 
som det blir ekonomiskt krävande att bygga ut parallella accessnät i fibrer i större omfattning så 
blir det än viktigare med tjänstekonkurrens i öppna nät64

 
.  

PTS har konstaterat att många av stadsnäten saknar tjänstekonkurrens och föreslår regeringen att 
vidta åtgärder för att komma tillrätta med de icke önskvärda förhållandena65. I synnerhet bedömer 
myndigheten detta möjligt då det gäller stadsnät som byggts med offentliga medel. I övrigt 
konstateras att prövning mot gällande allmän konkurrenslagstiftning  skulle kunna ske66

 

. 
Konkurrenslagen har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens. 
Lagen är tänkt att användas när företag med dominerande ställning agerar på sådant sätt att det kan 
tänkas ha missbrukat sin marknadsmakt till skada för konkurrensen. Resultatet av en sådan prövning 
bedöms av PTS vara tveksamt med tanke på tidigare prövning mot gällande kriterier. 

SSNf anser dock att ovanstående förhållanden med bristande konkurrens endast skulle förekomma 
i ett tjugotal fall67. Nyckeln till det synsättet föreföll vara att SSNf betraktade internet som en 
tjänstebärare och inte som en slutanvändaretjänst. SSNf gjorde 2006 en inventering av landets 
stadsnät. Resultatet av inventeringen redovisades i en rapport från SKL68

 
 

I rapporten har uppbyggnaden av landets stadsnät redovisats i tre affärsmodeller som också ger 
underlag för konkurrensen. Dessa är transmissionsmodellen, markandsplatsmodellen samt slutkundsmodellen. 
Modellerna ger upphov till olika bindningar mellan operatörerna, olika betalningsströmmar samt 
olika möjliga valfriheter för slutkunderna. Nedan kommer modellerna att redovisas och 
exemplifieras. 

2.4.1 Transmissionsmodellen 
Nätägaren upplåter/hyr ut utrymme i fiberkabel eller transmissionstjänster i stadsnätet till 
tjänsteleverantörer och blir underleverantör till dessa. En variant är att nätägaren upphandlar en 
(skulle också kunna vara flera) kommunikationsoperatör (KO) på viss tid för att administrera och 
operera nätet. Denne KO fungerar även som mäklare och har med flera tjänsteleverantörer i sitt 
erbjudande. Detta är möjligt även vid relativt litet underlag om inkoppling av tjänsteleverantörer 
sker i någon för landet central punkt.  
 
Nätägarens ställer krav på öppenhet för nya tjänsteleverantörer. Det senare kan vara preciserat till 
antal och typer. Nätägaren kan även ställa krav på medverkan vid upphandling av dessa. 
Nätägaren är också den som ansvarar och finansierar nätutbyggnaden. De anslutna hushållen 
betalar vanligen en anslutningsavgift till nätägaren för att aktivera sina bredbandsuttag. Avgiften 
kan variera beroende på finansieringsform. Det är vanligt att avtal i de allmännyttiga 
bostadsföretagen träffas med hyresgästföreningen om hyreshöjning för anslutning av lägenheterna 
till fastighetsnätet. En uppgift för KO kan också vara att ansluta fastigheter till stadsnätet. 
 
 
 

                                                 
64 Se bilaga 8 om”öppna nät” 
65 PTS (2007b) 
66 Se främst konkurrenslagen 1993:20 
67 Stadsnätsföreningen  
68 SKL (2006) 
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Exempel på transmissionsmodellen med kommunikationsoperatör (KO)  
En slutkund kan via KOs eller nätets hemsida välja mellan ett flertal operatörer. I synnerhet 
är internet en viktig tjänst varför det bör finnas flera att välja på. Konsumenten tecknar avtal 
direkt med önskad internetoperatör som i sin tur betalar KO som vanligen i sin tur ersätter 
nätägaren. 
Exempel på externt upphandlade KO är ViaEuropa i Hammarby Sjöstad eller OpenNet i 
Tierp. Finns inte extern KO så ikläder sig vanligen nätägaren den rollen.  

2.4.2 Marknadsplatsmodellen 
Nätägaren erbjuder tjänsteleverantörer access till marknaden. På marknaden finns redan 
slutkunderna anslutna. Tjänsteleverantörerna betalar nätägaren för tillgången till nätet och för 
driften av det. Fastighetsägaren betalar anslutningsavgift för fastighetsnätet till nätägaren. 
Fastighetsägaren å sin sida kompenseras genom hyreshöjningar från hyresgästerna. 
Tjänsteleverantörerna säljer sedan sina tjänster direkt till hyresgästerna som betalar 
abonnemangsavgift till tjänsteleverantörerna. Nätägaren har utöver anslutningsavgifterna 
slutkunderna ingen ekonomisk relation till dessa. 

 
Exempel 
En slutkund har bredbandsanslutning i sin lägenhet för vilken denne betalar en något högre 
hyra. 
De tjänsteleverantörer som varit intresserade av att etablera sig på stadsnätet erbjuder 
slutkunderna sina tjänster direkt. 
För ett eventuellt abonnemang av t.ex. bredband betalar hyresgästen direkt till 
tjänsteleverantören. 

2.4.3 Slutkundsmodellen 
I denna modell ansluts slutkunderna direkt till nätet och erbjuds tjänster som i sin tur upphandlas 
av olika tjänsteleverantörer eller levereras av nätägaren i egen regi. Slutkunden betalar således såväl 
bredbandsabonnemang som abonnemangsavgift för tjänster. Den senare ibland till 
tjänsteleverantörerna. Fastighetsägaren och den anslutningsavgift denne betalar till nätägaren 
kompenseras genom en hyreshöjning. Modellen är vanlig där det varit svårigheter att attrahera 
externa tjänsteleverantörer åtminstone i ett initialt skede. 
 

Exempel 
En slutkund kontaktar nätägaren och beställer bredband och tjänster exempelvis internet och 
avgör vilken kapacitet denna tjänst ska ha. 
I likhet med ovan kan tjänsterna avse olika typer av tjänster exempelvis internet, IP-TV och 
IP-telefoni. I landets norra delar är ofta landstinget en intressent för att nyttja nätet för 
telemedicinska tjänster. 

2.4.4 Modellernas betydelse för konsumenterna 
Av diskussionen ovan framgår att kommunerna engagerat sig i utbyggnaden av stadsnäten direkt 
eller via något av de kommunala bolagen. Accessnäten till de större bostadsbestånden som 
vanligtvis ägs av de kommunala bostadsföretagen har därför blivit en angelägenhet för 
kommunerna.  
 
På en växande marknad kan operatörerna ta marknadsandelar genom anslutning av nya kunder. 
Vid en mer mättad marknad blir möjligheterna att kunna byta operatörer utan större hinder än 
viktigare. Om det inte förekommer tjänstekonkurrens på näten skapar förekomsten av 
infrastrukturkonkurrens en möjlighet till operatörsbyte. Detta förutsätter att parallella accessnät 
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finns. En sådan möjlighet kan ADSL-anslutning69

 

 via någon teleoperatör ge. Följden blir en många 
gånger påtaglig prispress. 

Ovanstående modeller avser att visa på betydelsen av vem som erbjuder bredbandsnät och tjänster 
till vem medan exemplen visat på effekten av de olika standardmodellerna ur konsumentens 
synpunkt i vissa begränsade avseenden. Modellerna är produktionsmodeller som speglar 
operatörernas synsätt, så saknas i modellerna t.ex. konsumternas möjligheter till inflytande på val 
av affärsmodell eller tjänsteutbud. 
 
Likheterna är stora mellan i synnerhet transmissionsmodellen och marknadsplatsmodellen, 
dessutom förekommer flera varianter. SSNf modeller speglar det karaktäriska för varje modell. 
Slutkundsmodellen kan naturligtvis erbjuda konkurrens även om den av naturliga skäl blir mer 
begränsad. Samhällsnyttoaspekten är i samtliga fall mer eller mindre påfallande då många av näten 
aldrig skulle ha kommit till stånd utan samhällets engagemang. 
 
Ovanstående redovisade modeller antar ett produktionsperspektiv till skillnad från den i denna 
studie diskuterade analysmodellen som avser att visa på ett konsumentperspektiv. För analys av 
fallstudierna i denna avhandling har valts en modell som har sin utgångspunkt i konsumentens 
möjligheter att välja operatörer och påverka valet av dessa även om det ofta blir indirekt genom 
kommunernas politiska organ. 
 
Ansatsen till en sådan modell tas i aktuell forskning inom arkitekturområdet. I ett senare avsnitt 
ges därför en översikt över forskningsområdet. 

                                                 
69 Bredbandsuppkoppling via Teliasoneras kopparnät  
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3 Tjänster, konsumentnytta och infrastruktur 

3.1 Bredband på konsumenternas villkor 
Projektet IT-BO i Vällingby, gjorde några grundläggande rön som pekade på viktiga 
förutsättningar för att skapa konkurrens och konsumentinflytande70

 

. Ett viktigt syfte med projektet 
var just att öka kunskapen om hur IT-stödda serviceinfrastrukturer kunde införas.  

Många tongivande intressenter avseende arbetsmarknad, framtida nyttjare, teknik och boende 
medverkade i IT-BO. Spridning av resultaten skedde genom artiklar i tidskrifter, seminarier och 
studiebesök71

 

. Inte minst har många besökande från bostadsbranschen studerat IT-BO. Det var 
därför inte förvånande att den inför denna rapport utförda enkäten till samtliga SABO-företag 
uppvisade en klar medvetenhet om fördelarna med konkurrensneutrala IT-nät. Det var dock 
endast ett fåtal företag som inledningsvis ansåg sig ha möjlighet att förverkliga detta i ett tidigt 
utbyggnadsskede. 

Enkätsvaren gav anledning till frågan hur företag och kommuner såg på vikten av konsumentnytta 
på längre sikt. En drivkraft kan ha varit att marknadsföra outhyrda lägenheter. En likartad situation 
rådde då kabel-TV installerades och resulterade den gången i inlåsningseffekter genom långa 
avtalstider. Upp till 40 år förekom. Kabel-TV-operatörerna svarade för investeringar i nätet mot att 
de fick ensamrätt till nätet72

 
. 

Motsvarande situation kunde tänkas uppkomma då bredbandsnät skulle byggas ut. Många företag 
upplevde att de måste tillhandahålla bredband men saknade möjligheter att finansiera installationer. 
Enligt enkätsvaren valde flera bostadsföretag Bredbandsbolaget som partner för utbyggnaden. 
Detta företag erbjöd en finansieringslösning mot ensamrätt under ett antal år till IT-nätet, vanligen 
tre till fem år73

3.2 Övergripande frågeställning 

, ändå ett betydligt kortare lån än som var vanligt vid kabel-TV-utbyggnaden. 

Under senaste åren har utbyggnaden av IT-nät i landets kommuner accelererat. Olika intressenter 
med skilda mål har agerat lokalt, utan att i många fall ha haft en lokal förankring. Det kan därför 
inte förutsättas att den enskilde konsumentens intressen tillvaratagits, t.ex. med hänsyn till lokala 
förhållanden. 
 
Tillgång till bredband och internet skapar möjligheter för hyresgäster och organisationer i  landets 
kommuner att såväl konsumera nättjänster som att producera tjänster. Förutsättningen är att de 
har tillgång till tillräcklig bredbandskapacitet. Enkätsvaren utvisade att i vissa fall hade 
konsumenterna visst indirekt inflytande över valet av operatörer och tjänster i andra fall inget 
inflytande alls. Enkäten gav anledning att överväga vilka egenskaper hos näten som var väsentliga 
ur konsumentsynpunkt. Den därpå följande intervjuundersökningens syfte var därför att fördjupa 
studien i det avseendet.  
 
Den övergripande problemställningen har sålunda formulerats på följande sätt 
i) hur medverkar kommuner och bostadsbolag i konsumenternas och organisationernas värdeskapande processer 

i samband med införande och användning av IT-stödd serviceinfrastruktur i lokalsamhället?  
                                                 
70 Keijer & Nilsson (1996) 
71 Se ex. Keijer (1995), Hunhammar (1998), Gustavsson & Keijer (2001). 
72 PTS (2001a) 
73 Se avsnitt 8.4.2 
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Går det att med utgångspunkt från svaren på på denna fråga  
ii) urskilja relevanta egenskaper för modellering och organisering av IT-nät i lokalsamhället med ett 

konsumentperspektiv i fokus 

3.3 Utveckling av frågeställningarna 
3.3.1 Fördjupande frågor 
För att belysa ovanstående fråga behöver ytterligare några frågor ställas. En sådan fråga handlar 
om vilka krav konsumenterna kan komma att ställa på nätet och dess innehåll av tjänster. Från 
undersökningar av olika yngre kohorter av framtida hyresgäster visar på att kraven på individuell 
anpassning av tjänster sannolikt kommer att öka74

 
.  

Att hantera olika individuella krav på tjänster ställer krav på individuell anpassning av IT-stöd. 
Stödet ska kunna anpassas till varierande krav på tjänster både nu och i framtiden. Vid upplåtelse 
av infrastrukturen kommer begreppet konkurrensneutralitet75

 

 mellan olika operatörer vara en viktig 
egenskap för att tillgodose ett generellt konsumentintresse. Några stadsnät med få anslutna hushåll 
lockar flera internetoperatörer medan andra, med väsentligt större mängd anslutna hushåll anser 
att det är svårt att få in flera operatörer. Därför blir första underfrågan  

a) hur tillgängligt är IT-nätet för olika operatörer och vilka tjänster erbjuder dessa operatörer?  
 
Bostadsföretag och kommuner/stadsnätsägare kan ha olika syn på vilka tjänster de ska medverka 
till att göra tillgängliga för nätens slutkunder. Nätägarna kan välja olika strategier för att tillgodose 
konsumenterna med tjänster. Studier av bostadsföretagens fastighetsnät och dess möjligheter att 
leverera tjänster är sista ledet ut till konsumenterna. Bostadsföretagens agerande kan begränsa 
möjligheterna även om ett stadsnät i princip medger andra och större möjligheter.  
 
Vissa bostadsföretag ser sig enbart som upplåtare av bostäder medan andra ser sin verksamhet i ett 
vidare perspektiv76

 

. De har valt att se till hela boendemiljön och vissa till det ännu vidare begreppet 
”livsmiljö”. I de senare fallen ser sig bostadsföretagen ofta som instrument för att skapa en 
attraktiv kommun. Än påtagligare blir vården av livsmiljön i de kommuner där bostadsföretaget 
påtagit sig uppgiften att svara för såväl de egna bostadsmiljöerna som förvaltningen av de 
kommunägda fastigheterna.  

Eftersom mycket av lokalsamhällets sociala och kommmersiella miljö är lokal kan nät för 
kommunikation och lokal produktion vara ett behov utan att sådana lösningar kopplas till internet 
eller internetbaserade nätgemenskaper. Lokala nät77 kan bli en mötesplats för delaktighet i det 
lokala vardagslivet av intressegemenskaper och ett kommunikationsverkstyg för lokala 
utvecklingsfrågor samt för självorganisering78

 
. En väsentlig delfråga blir därför 

b) vad gör bostadsföretagen/kommunerna för att med stöd av IT skapa redskap för utveckling av de 
boendes/konsumenternas välbefinnande i vid mening i den lokala livsmiljön?  

 
Till gagn för konsumenterna är inte bara deras efterfrågan på tjänster utan även tillgången till 
tjänster som underlättar livet på en viss plats. Distansarbete och distansstudier är sådana 

                                                 
74 Andersson et al (1993/1997), Pettersson (1997), SABO (2000) 
75 Se begreppet ”konkurrensneutralitet” i bilaga 8 ”Begrepp och definitioner” 
76 Birgersson&Armbruster (1994) 
77 Se avsnitt 6.4.2 för betydelsen av ”lokala nät” 
78 Se avsnitt 6. 
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möjligheter som efterlysts79

 

. Många gånger är dessa tjänster, liksom många andra, kopplade till 
internet som tjänstebärare. Andra tjänster kan dock kräva särskilda system t.ex. kan 
företag/organisationer behöva system för sin verksamhet och ibland berör denna konsumenterna 
mer påtagligt såsom för vård och omsorg.  

En växande andel äldre med behov av äldreomsorg kommer under de kommande femton till 
trettio åren att ställa ökade krav på omsorg; Krav som kommunerna i förhållande till resurserna får 
allt svårare att uppfylla. Nya lösningar kommer att sökas80

 
.  

Larm och telemedicinska tjänster kommer visserligen att bli viktiga inslag i trygghet och omsorg, 
men tekniken kan även bidra till att stimulera att en stödjande omgivning etableras. Till detta 
kommer också behovet av tillgång till kommersiell närservice. Många tjänster som idag utförs av 
äldreomsorgens personal kommer sannolikt i framtiden att få köpas på en öppen marknad. Sådant 
kan vara beställning och leverans av mat samt städning. Även i dessa fall kan en IT-stödd 
serviceinfrastruktur medverka till effektivare lösningar81

 

. En viktig delfråga som utvecklar fråga b, 
ovan, är därför  

c) hur utnyttjas IT-nätet inom kommunernas sociala ansvarsområde? 

3.3.2 Avgränsningar 
Avhandlingens problemformulering avser främst konsumenternas access till bredbandsnäten och 
dess tjänsteinnehåll samt konsumenternas möjligheter att utöva inflytande över över nätens drift 
och utbud av tjänster.  
 
Drivkrafterna bakom operatörernas affärsmodeller och bevekelsegrunderna för deras 
marknadsbeteende har inte explicit studerats men väl hur de påverkat och begränsat 
konsumenternas möjligheter till påverkan på sin egen situation. 
 
Konsumenternas/de boendes situation eller preferenser har inte studerats ur den enskilde 
individens eller någon enskild grupps synpunkt. Valet av frågor och analyskategorier har valts för 
att ge generella möjligheter i största möjlig utsträckning för konsumenters egna val inom ramen för 
bostadsföretagens och kommunernas agerande. 

3.4 Metodval 
Syftet med metodvalen är tvåfaldig ur ett konsumentperspektiv. Dels ska konsumentnyttan enligt 
ovanstående frågeställningar belysas och dels ska en preliminär analysmodell framtas. Den senare avser ge 
underlag till diskussioner inför anläggande och drift av en IT-infrastruktur. Modellen ska, enligt 
avsnitt 3.2, leda till största möjliga konsumentnytta. Den framtagna preliminära modellen ska i sin 
tur vara underlag för intervjuer med de aktörer i bostadsföretag och kommuner som uppgav sig 
anlägga operatörsoberoende IT-nät. Intervjuerna utgjorde också underlag för fallstudier för 
utvärdering och behov av korrektion av den preliminära analysmodellen. Intervjuerna analyserades 
även med avseende på frågeställningarna ovan om konsumentnytta.  

3.4.1 Studiens utgångspunkter 
Forskarens förförståelse är viktig för utvärdering och validering av resultat. Författaren har under 
många år arbetat med utveckling av såväl bostadsföretag som boendemiljöer. Härvid har ett 
                                                 
79 Se t.ex. EU (2006b), WII (2004), Sturesson (2000), Rapp & Björkegren (1998) och Ewerman & Hydén (1997) 
80 Se t.ex. Keijer (2007), Utbult (2004), SOU (2003:91) och Teknisk Framsyn (2003e) 
81 Se t.ex SOU 2008:40, Järfälla kommun (2007), Gustavsson & Keijer (2003), Teknisk Framsyn (2003e) och 

Birgersson & Armbruster (1994), se även Österåkers lanthandelscenter http://online.nu/kat/index.cfm?butik=21 
(2009-02-12). 

http://online.nu/kat/index.cfm?butik=21�
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boendeperspektiv anlagts som varit avgörande för bostadsföretagets framgång och de boendes 
kvarboende. I det senare fallet är det på många orter nödvändigt att se till de boendes hela 
livsmiljö. Den fysiska bostaden är bara en av flera faktorer i människors upplevelse av sin 
boendemiljö82

 
.  

Medverkan i IT-BO-projektet och möjligheten att följa arbetet i projektet under en längre tid har 
varit betydelsefull. Förförståelse inför denna studie har också präglats av studier med avseende på 
arbetsmöjligheter för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionshinder i 
lokalsamhället83. Dessa utgångspunkter tillsammans med den affärsutvecklingsmodell som 
redovisas av Keijer & Nilsson84

3.4.2 Studiens framtagning 

 har varit väsentliga faktorer för utformningen av 
enkätundersökningen och senare underlaget för intervjuundersökningar med fallstudierna. 
Eftersom denna affärsutvecklingsmodell utvecklats under arbetet med IT-BO så kom tankarna i 
denna att påverka arbetet i dubbel bemärkelse. 

Underlaget erhölls inledningsvis genom utvärderingen av enkäten, främst ur kvantitativa data. De 
kvalitativa egenskaperna analyserades och redovisades kvantitativt, såsom exempelvis antal företag 
med agerande som kunde tänkas skapa konsumentnytta. Tillsammans med litteraturstudier 
framtogs en preliminär analysmodell. Denna validerades och korrigerades genom studier utförda 
på ur SABO-enkäten utvalda företag som uppgivit sig vara operatörsoberoende. 
 
Avsikten var att förstå de svenska bostadsföretagens och kommunernas agerande för att stödja de 
boende, konsumenterna och medborgarna, i deras strävan att skapa nytta genom utbyggnaden av 
en IT-stödd serviceinfrastrukturer. Tillgång till informations- och kommunikationstjänster skulle 
kunna tillgodose användarnas behov och önskemål för arbete, studier, underhållning, vård och 
omsorg eller informationsinhämtning. Det valda arbetssättet har därför inneburit följande studier 

• studier av IT-BO i Vällingby  
• tidigare forskningsprojekt 
• inledande litteraturstudier 
• en enkät till Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABOs medlemsföretag) 
• begreppsutveckling och bestämning som underlag för en preliminär analysmodell 
• uppföljande intervjuomgångar till utvalda företag 
• tillämpning av modellen på konkreta fall 
• slutsatser av studien samt utveckling av en analysmodell  

 
Nedan beskrivs de olika stegen i denna studie med början i enkäten. Efter utvärdering av enkäten 
skapades den preliminära analysmodellen, som utgjorde underlag för de delvis strukturerade 
intervjuerna år 2004 med uppföljning under 2007. Underlaget testades genom intervjuer med några 
ledande aktörer inom området för IT-stödd serviceinfrastruktur och varefter underlaget 
korrigerades (se bilaga 7).  
 
Enkäten gav upplysningar om att planeringen och utbyggnaden av bredbandsnät i kommunerna 
och till bostadsområdena befann sig i ett mycket tidigt skede. Ur enkäten kunde även utläsas vilka 
företag som dels ansåg att det var viktigt att erbjuda de boende operatörsoberoende nät och dels 
de som faktiskt förverkligade eller avsåg att förverkliga detta. 
 

                                                 
82 Se bl.a. Birgersson & Armbruster (1994) 
83 Gustavsson & Keijer (1999, 2000, 2001, 2002 och 2003) 
84 Keijer & Nilsson (1996) 
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Efterföljande intervjuer riktade sig till de företag som anlade eller planerade att bygga 
operatörsoberoende nät under den närmaste framtiden. Det var dessa som närmast kunde ge svar 
på de för studien relevanta frågeställningarna ovan. Intervjuerna skulle också vara en del i 
underlaget för fallstudierna för validiseringen av den preliminära analysmodellen. Av denna 
anledning kom även ett av Keijer & Nilsson85

 

 upprättat paper om en affärsutvecklingsmodell att 
bli ett väsentligt underlag för intervjuerna.  

Intervjuerna utgjorde tillsammans med litteraturstudier och datainsamling från de aktuella 
bostadsföretagens webb-sidor underlag för utvärdering såväl gentemot denna studies 
frågeställningar som för utvärdering av analysmodell. Det senare skedde genom fallstudier.  
 
Utvärderingen av fallstudierna avsåg att ge svar på tidigare angivna forskningsfrågor och ge 
underlag till design av en förklaringsmodell som tagit analysmodellen som utgångspunkt. Teorier 
bakom fallstudierna som legat till grund för genomförandet redovisas i avsnitt 4.  

                                                 
85 Keijer & Nilsson ibid 



 31 

4 Teoriansatser 

4.1 Introduktion 
Forskning inom arkitekturdisciplinen är i likhet med många andra forskningsområden 
mångdisciplinär och innesluter i sig ett flertal olika vetenskapsteoretiska perspektiv (se fig.1 nedan). 
Dessa avser allt ifrån sådana studier som är av mer byggnadsteknisk art till sådana som berör fysisk 
samhällsplanering eller har karaktären av estetisk utformning av byggd miljö. En konsekvens är att 
arkitekturforskningen upplever sig ha svårigheter att utveckla sin egenart i förhållande till andra 
forskningsområden86

 
.  

Linn Mo visar på hur arkitekturforskningen omfattar ett vidsträckt fält av forskningsuppgifter 
sprungna ur skilda vetenskapsteoretiska perspektiv87. Även Linn, Ahlin och Enhörning88 ser 
konflikter mellan vetenskapliga perspektiv. De menar t.ex. att skillnaden mellan idiografiska89 och 
nomotetiska90

 

 kunskapsideal är tydligt inom arkitekturforskning. Humanister såsom kulturvetare 
och konstnärer vill dra arkitekturforskningen åt det idiografiska kunskapsidealet medan teknikerna 
på motsvarande sätt vill dra forskningen åt det nomotetiska hållet. 

 
Fig. 1: Överlappningar mellan arkitekturforskning och angränsande forskningsområden. Källa: Linn, 

Ahlin och Enhörning91

 
. 

Alvesson och Sköldberg92

                                                 
86 Se bl.a. Linn (1998a), Gromark (2000), Mo (2003) 

 anser att sanningsbegreppet kan vara en modell för att förklara 
förhållandet mellan ovanstående olika kunskapsideal. Sanningsbegreppet är kopplat till teoretiska 
utsagor för att vederlägga eller falsifiera teorier eller modeller. Detta kan vara nomotetiskt, som 

87 Mo (2003) 
88 Linn, Ahlin och Enhörning (1998b) 
89 Ett idiografiskt synsätt utforskar de enskilda unika fallen 
90 Ett nomotetiskt angreppssätt syftar till att utforska det generella - lagbundna 
91 Linn, Ahlin och Enhörning (1998b) 
92 Alvesson & Sköldberg (1994) 
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prövas i ett mer positivistiskt perspektiv eller idiografiskt som ofta föredras för att t.ex. värdera 
arkitektoniska uttryck.  
 
Författarna pekar på att när det gäller komplexa teorier kan dessa vara sanna i en viss dimension 
enligt nedan, men inte i andra. Sanningsvärden som sins emellan inte är jämförbara. Till exempel 
har hermeneutikens sanningsbegrepp inte enbart sanning som korrespondens93, ej heller endast 
sanning som användning94 utan även sanning som mening (betydelse)95. Författarna hävdar att dessa 
sanningsbegrepp är abstraktioner som i all forskning förekommer uppblandade med varandra. De 
flesta teorier har inslag av alla tre begreppen i högre eller lägre grad96

 

. Och således kan placeras i 
olika positioner inom nedanstående triangel. 

 

 
 

Fig. 2:  Åskådliggörande av de bilaterala sanningsbegreppen för verifiering eller falsifiering av teorier eller modeller. 
Hermenuetiska tolkningars inverkan på det trilaterala sanningsbegreppet. x anger läge på en studie (A) 
med positivistisk angreppsätt som utgångsläge. Vid en hermeneutisk tolkning går sanningsbegreppet i 
pilens riktning mot sidan som visar på ”mening”.  
Källa: Modifierat från Alvesson &Sköldberg (1994) 

 
Gromark97

4.2 Arkitekturforskning och samhällsvetenskap 

 anger som strävan att forskningen ska bli ”en vital drivkraft bakom arkitektyrkets 
identitetsutveckling”. Gromark ser ett behov av att få arkitekturforskningen bedömd efter egna 
inre arkitekturvetenskapliga kriterier. Det medför i sin tur ett behov av att ”profilera” denna 
forsknings särart i förhållande till andra forskningsdiscipliner. 

4.2.1 Vetenskapsteoretiska perspektiv 
Studier liknande den nu aktuella torde enligt Mo huvudsakligen vara hänförliga till ett 
samhällsvetenskapligt kunskapsideal98

                                                 
93 Korrespondensregler eller representationsförhållande beskriver hur teori återspeglar sig i empiriska fakta. Teorier 

bekräftas om förutsägelser slår in. Således frågan ”vad motsvarar detta?” 

. Mo anger också att ett sådant vetenskapsteoretiskt 
perspektiv är vanlig inom arkitekturforskning. Mo noterar att samhällsvetenskapliga metoder har 
varit relevanta inom arkitektur genom studier av levnadsmiljöer, utvärderingsstudier och fysisk 

94 Användning eller applikation ställer frågan ”hur kan detta användas” 
95 Betydelse eller mening eller ställer frågan ”vad betyder det?” Författarna benämner det också som det ”signifikativa” 
96 Sanning som återskapande 1) korresponderande eller ha ett representationsförhållande eller 2) ha ett 

applikationsförhållande till verkligheten, kallar författarna ”pragmatisk realism”. 
97 Gromark (2000) 
98 Mo (2003) 

Korrespondens Mening 

Användning 

A  x 
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planering. Mo visar på att hälften av avhandlingarna inom arkitektur vid ”Norwegian Institute of 
Science and Technology” hittills har kunnat klassificeras som samhällsvetenskap i perspektiv och 
metoder. 
 
Precis som naturvetenskaperna i positivistisk anda historiskt strävade efter att förklara 
orsak/verkan-samband så är det inom samhällsvetenskaper en strävan att förstå betydelsen av en 
handling snarare än ett beteende. Vad vi observerar kan endast förstås ur kontexten av en speciell 
social situation. Mo framhåller att data hämtas från såväl kvantitativa som kvalitativa studier. De 
senare omfattar ”all kind of ”case studies”, field work, relatively informal interviews and observation over long 
periods of time, as participant or as observer, with varying degree of structure in the approaches”99

 
.  

I samhällsvetenskaper är avsikten att gå bortom  ”förklaring” så att ”förståelse” av fenomen söks i 
den sociala kontext de förekommer. Mänskliga relationer styrs av regler,, utsagda eller outsagda100,  
till skillnad från naturvetenskapernas naturlagar som kan betraktas som givna oavsett kontext. 
Motiv och skäl ersätter således orsak och verkan. Tänkandet bakom en handling i sitt sammanhang 
blir viktigt i samhällsvetenskaperna101. Beteende har mål, betydelse och symbolisk karaktär102

4.3 Fallstudier 

. 

Denna studie syftar till deduktiv teoriprövning på flera fall för att pröva och utveckla en modell 
eller uttryckt på annat sätt göra en prövning av framtagen preliminär modell. Betoning av 
flerfallstudier och metoder för detta återfinns hos Yin103

 

 varför tonvikten i denna teorigenomgång 
läggs på Yin.  

Vad är då fallstudier? Yin104

”A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real life context, 
especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident”.  

 definierar en fallstudie som: 

 
Arkitekturforskaren Groat105

 

 lyfter fram fem särskilt iögonfallande egenskaper för fallstudier: 1) 
fokus på antingen ett enstaka fall eller på studier av flera fall, i bägge fallen i deras verkliga kontext; 
2) förmågan att förklara orsakssamband; 3) vikten av teoriutveckling i forskningsprojektets 
designfas; 4) en tillit till multipla beviskällor som konvergerar på triangulerande sätt; 5) styrkan i att 
kunna generalisera till teori. Ett sätt att generalisera kan vara att skapa en modell. 

Fallstudier kan medverka till att på ett systematiskt sätt utveckla förklarande begrepp som kan 
stimulera människors egna tankeförmågor. Fallstudiemetoden är lämplig då frågorna ”hur” och 
”varför” ska besvaras och studien fokuserar på samtida händelser samt då forskaren inte har 
kontroll över händelseutvecklingen106

 
.  

Det är också dessa kriterier som är för handen i denna studie. Den avser att dels beskriva 
företeelser inom valt område i kommuner och bostadsföretag och dels finna egenskaper i verkliga 
fall. Fall som kan vara relevanta för att bygga och validera en modell för analys av planerad eller 
utförd IT-stödd serviceinfrastruktur ur ett konsumentperspektiv. I denna studie testas en modell 

                                                 
99 Mo (ibid) 
100 Bl.a. Scott (1994) 
101 Winch (1958) 
102 Winch (ibid) 
103 Yin (1984/1987). Johansson (2000) belyser olika forskares karakteristika vid behandling av fallstudier inom 

arkitekturforskningen. 
104 Yin (ibid) 
105 Groat (2001) 
106 Yin, (ibid) 
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mot citat från intervjuer grundade på aktuella situationer. På så sätt blir dessa nedslag i tiden men 
kräver försiktighet vid utvärdering. Fallstudier medför bl.a. risker för felaktiga slutsatser. Detta är 
en anledning till att vikt ska läggas på reliabilitet och validitet. 
 
Yin 107

 

 framhåller fem komponenter särskilt viktiga vid design av fallstudier 1) problemet eller 
frågeställningen; 2) påstående eller hypotes, om relevant; 3) analysenheten eller fallen som ska 
studeras; 4) koppling av data till påstående/hypotes; 5) kriterier för tolkning av resultatet. 

Den här planerade studien kommer att genomföras som flerfallsundersökningar. De studerade 
fallen är de aktörer som i enkäten uppgav sig anlägga operatörsoberoende bredbandsnät (se 3.4). 
Kriterierna för vad som ska studeras i fallen är de som är avgörande för konsumentnyttan (se 5.3). 
Således sker ett ändamålsenligt urval som syftar till att lära sig mesta möjliga ur fallen. Ambitionen 
är inte att studera genomsnitt eller att göra ett probalistiskt urval108

 
  

Validitet och reliabilitet blir centrala begrepp i fallstudier. Det förstnämnda avser i vilken 
utsträckning den valda metoden lyckas beskriva vad som avses. Reliabiliteten avser att data samlas 
in och analyseras på ett tillförlitligt sätt. Validitet eller förenklat uttryckt avser metodens giltighet 
för åsyftat resultat.  
 
Validitet och reliabilitet är frågor som kan åtgärdas genom noggrann uppmärksamhet på de 
grundläggande begreppen i undersökningen och på vilket sätt man samlat in, analyserat och tolkat 
informationen109

 
. 

Även Yin åberopar mera anpassade definitioner av validitet och reliabilitet för kvalitativa 
analyser110

• Måttrelaterad validitet, (construct validity) 
. Han skriver om följande tester på analysen 

• Intern validitet, tolkningsrelaterad validitet eller validitetens sanningsvärde ( internal validity) 
• Extern validitet, generaliserbar validitet eller överförbar validitet (external validity) 
• Reliabilitet, överensstämmelse eller upprepningskriteriet  
 

Måttrelaterad validitet (construct validity), ska beskriva hur relaterade begrepp stämmer överens med 
mätningarna. Således att relevanta operationella mått användes för vad som ska studeras. 
Bedömning av begreppet låter sig sällan göras i studier med kvalitativ inriktning.  
 
Intern validitet eller tolkningsrelaterad validitet (internal validity), gäller enbart orsaks- eller förklarande 
studier och handlar om i vad mån angivna resultat stämmer överens med verkligheten. Begreppet 
anger således validitetens sanningsvärde. Tolkningens trovärdighet blir då relaterad till forskaren. 
 
Yin111

 

 nämner även om intern validitet för fallstudier att tidigare studier (fallstudier, dokument etc.) 
kan ge kunskaper som medför att slutsats från en fallstudie kan göras mer generell. Egentligen 
leder en fallstudie till en slutsats varje gång en händelse inte kan observeras direkt. Således drar en 
forskare en slutsats om vad en särskild händelse resulterar i från någon tidigare tolkning. 

Extern validitet, generaliserbar validitet eller överförbar validitet (external validity) behandlar huruvida 
resultatet av det studerade problemet är generaliserbart utöver för det föreliggande fallet. För 

                                                 
107 Yin (ibid) 
108 Merriam (1988/1994).  
109 För ytterligare fördjupning se Glaser & Strauss (1967) 
110 Yin (ibid) 
111 Yin (ibid) 
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generaliserbarhet av resultatet av fallstudier är en detaljerad beskrivning av i vilken kontext 
undersökningen genomfördes i112

 
. 

Forskaren kan använda sig av sex olika strategier för att säkerställa validiteten113

• Triangulering. Flera forskare eller metoder användes för att säkerställa resultatet efter hand. 
 

• Deltagarkontroll. Personer som lämnat information får ta ställning till framställningens 
trovärdighet. 

• Observationer under en längre tid. Upprepade observationer eller studier under längre tid av 
miljö eller situation. 

• ”Horisontell” granskning och kritik. Kommentarer från kollegor av resultat efter hand de 
kommer fram. Kräver en gemensam uppfattning om gällande utgångspunkter. 

• Deltagande tillvägagångssätt. Deltagarna involveras i alla skeden av forskningen. 
• Klargörande av de skevheter som forskaren riskerar ha med sig in i undersökningen.  

 
Reliabilitet, överensstämmelse eller upprepningskriteriet avser huruvida resultatet från en undersökning kan 
upprepas. Begreppet blir problematisk i samhällsvetenskapligt inriktad forskning genom att 
människors beteende är föränderligt. Forskaren bör därför i större utsträckning inrikta sig på den 
inre validiteten. Motivet är att det är omöjligt att ha en inre validitet utan reliabilitet. En 
förstärkning av den inre validiteten innebär också att reliabiliteten ökar114

 
. 

En kritisk hållning från forskaren är viktig då upprepade observationer inte nödvändigtvis ger 
bättre reliabilitet. Observationerna behöver inte bli mer tillförlitliga för att ett visst antal människor 
bevittnat samma händelse115

4.4 Om modeller 

. 

Ett av syftena med denna studie är att ur enkäten och efterföljande intervjuer utföra fallstudier för 
att ”urskilja relevanta egenskaper för modellering och organisering av IT-nät i lokalsamhället med ett 
konsumentperspektiv i fokus”116 Avsikten är således att skapa en analysmodell som ett aktivt verktyg. 
Modellen avses då utgöra ett underlag för dialoger kring anläggande och drift av IT-infrastruktur 
ur ett konsumentperspektiv117

 
.  

En preliminär modell skapas i efterföljande avsnitt vilken prövas mot gjorda intervjuer. Modellen 
avser att vara det hypotetiskt övergripande mönster , som behandlas i avsnitt 4.2 under definitionen av 
abduktion.. Med modell avses då  

” En modell är en förenklad avbild – abstraktion – av en reell eller tänkt verklighet i form av 
sambandskonstruktioner mellan studerade faktorer”118

 
. 

Modellen blir snarast en begreppslig ram119

 

. För ovanstående dialog kring utformning av IT-
infrastruktur blir modellerandet ändamålsenligt med de i avsnitt 5 utvalda egenskaperna som 
representationer . 

                                                 
112 Merriam (1988/1994) 
113 Merriam (ibid) 
114 Merriam (ibid) 
115 Merriam (ibid) 
116 Se avsnitt 3.2  ii) 
117 Dyrssen (2006) behandlar hur modellerandet deltar i den undersökande processen och blir en del av utvecklingen 

av arkitektur som social praktik. 
118 Aronsson et al. (1975). Även Molander (1983/1988) och Simon  (1969/1981) uttrycker likande tankar. 
119 Molander (ibid) 
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Keijer et al.120

• Ett syfte, skall ge svar på vad användaren vill utveckla med modellen. 

 behandlar bland annat svårigheterna att finna en för en grupp människor gemensam 
modell och anger att en modell har 

• En utgångspunkt, i vilken del av verkligheten som skall modelleras. Kriterier för modellbygget kan 
formuleras genom exempelvis avgränsande referensramar. 

• En detaljeringsnivå beslutas. Denna avgöres av perspektivet, som kan vara detaljerat eller övergripande. 
Detta i sin tur avgör vilka egenskaper skall åskågligöras med modellen för att uppnå syftet. Vilka av 
verklighetens egenskaper behövs för att skapa en relevant modell? 

 
Aronsson et al. tar upp tre kategorier likartade kriterier med avseende på modellbedömning121

• Användarens syfte – beskrivning, förklaring, prognos eller vägledning. 

. 
Dessa torde kunna vara vägledande även vid skapande av en modell. De nämnda grupperna är 
kriterier som berör: 

• Modellens anpassning till problemet. 
• Modellens anpassning till användningssituationen. 

 
En specificering av problemet ger underlag för val av referensramar och därmed urvalet av aktörer, 
såväl organisationer som personer, som ska ingå i undersökningen. Teoretiska, metodiska och 
empiriska utgångspunkter kan skilja sig åt även vid likartad problemspecifikation. Skillnader i 
problemspecifikation kan även förekomma med anledning av olikartade referensramar hos 
modellbyggare och avnämare även om studerade fenomen är likartade.122

 
 

De olikartade referensramarna innebär att om modellen ska bli trovärdig så är det referensramarna 
för en grupp av människor som ska fastställas. För att strukturera begreppet referensram delar 
författarna123

 
 upp det i ett antal komponenter som påverkar innehållet 

• Värderingsdel, anger de tillstånd (mål ex. miljömål) av olika slag. 
• Ämnesdel, anger problemområdesbundna kunskaper i form av teorier och tidigare modeller. 
• Metoddel, anger metodisk arsenal inklusive kunskaper om modellbyggandet som sådant. 
• Empirisk del, anger empirisk kännedom, erfarenheter och praktiska/ekonomiska 

möjligheter. Ex tillgång till data av olika slag. 
 

När väl problemet är specificerat börjar sökandet efter modeller. Ofta har modellbyggaren en 
ungefärlig uppfattning om vilka kriterier som är viktiga att beakta i modellen. 

 
Arbetsgången för studien blir att avgränsa en verklighet relevant för problemlösningen. Därefter 
blir nästa steg att finna kriterier för modellutvecklingen och samband mellan dessa. Värdering sker 
genom fallstudier. De för fallstudierna utvalda företagen är de som i enkäten angav sig anlägga en 
operatörsoberoende infrastruktur. 
 
I det följande redovisas de frågeställningar som studien ska ge svar på samt en bakgrund till dessa. 
Problem beskrivs på vilket ovanstående modelltänkande är tänkt att appliceras. Vald metod och 
arbetsgång för studiens genomförande diskuteras. 

                                                 
120 Keijer et al. (1994) 
121 Aronsson et al. (1975) 
122 Aronsson et al. (ibid). 
123 Aronsson et al. (ibid). 
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5 Modeller 

5.1 Översikt 
Uppbyggnaden av den här använda analysmodellen tar sin utgångspunkt i nedan beskrivna 
affärsutvecklingsmodell124

5.2 IT-BO – en utgångspunkt 

 konkretiserad och vidareutvecklad som IT-BO-modellen i Vällingby. 
Innan avsnittet rörande modellkonstruktionen (avsnitt 5.3) behandlas ges en presentation av 
framväxten av denna organiseringsmodell i det följande benämnd idealmodell (5.2 nedan). Den är i 
sin tur är en produkt av ett långsiktigt projektarbete, IT-BO.  

Tankarna bakom hur rollstrukturen i ovanstående modell ska organiseras för att säkerställa 
konsumentinflytande har redovisats av Keijer i tidskriften Plan125. Denna är sedan tillämpad inom 
IT-BO tillsammans med den här beskrivna affärsutvecklingsmodellen. Keijer och Nilssons126

 

 
syftade till att säkerställa konkurrens om kunderna mellan olika serviceleverantörer och ge 
möjlighet för faktiskt konsumentinflytande.  

Keijer och Nilssons studie utgick ifrån att IT-utvecklingen medför djupgående förändringar i flera 
branscher. Data- media- och telekommunikationsbranscherna kommer att omstruktureras127

 

. Den 
gamla och då etablerade industrins strategi för att möta förändringarna och reducera riskerna blev, 
enligt författarna, att standardisera exempelvis så som mjukvaruföretaget Microsoft praktiserat och 
även internetföretaget Google m.fl. tillämpat. Dessa aktörer har valt att prägla sig på sina 
respektive sektorer genom att utifrån sina egna intressen närma sig slutkonsumenten i 
förädlingskedjan och se konsumenten som mer eller mindre en kundbas att utnyttja. 

Enligt författarna skulle de etablerade industrierna/branscherna komma att åtminstone 
inledningsvis sträva efter att bevara sina positioner på marknaden. Drivkraften i förändringen 
skulle då bli utvecklingen av marknaden för IT-stöd till hushållen. Därför erfordrades en ny 
förädlingskedja från slutkonsumenten till serviceleverantören grundad på den nya teknologin. För 
att säkerställa och vidmakthålla de nya rollerna som en följd av omstruktureringen, krävdes en 
omorganisation av förädlingskedjan. Följden borde bli att en helt ny marknad för produkter och 
tjänster inom IT-området bildas. Författarna skriver: 

• ”Technology alone, however, will not infer profound changes. Organisational break-throughs must take 
place, too. As a matter of fact, this is fundamental for establishing permanent changes and new profitable 
roles in the total production chain”128

 
 

Keijer och Nilsson visar även på att utveckling av kunskap, teknologi och marknad under det 
senaste decenniet medfört en trend mot ökad specialisering. En följd är att producenter enbart ser 
delar av konsumentens totala situation. Detta leder i sin tur till att stora delar av behoven riskerar 
att bli otillfredsställda.  
 
Här kan retrospekt tilläggas att den snabba utveckling på mobilt bredband som senare skulle visa 
sig ännu inte i mitten på nittonhundranittiotalet var manifest. Då var det hemmet/bostaden som 
var den naturliga utgångspunkten för konsumentens servicebehov. Nu är det service till 
                                                 
124 Keijer & Nilsson (1996) 
125 Keijer (1995) 
126 Keijer & Nilsson (ibid) 
127 Se avsnitt 6.4 
128 Keijer & Nilsson (ibid) 
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konsumenten varhelst vederbörande befinner sig som gäller. Det ändrar inte utgångspunkten för 
denna framställning; ”Är det individen, på ett eller annat sätt knuten till sin bostad, och 
vederbörandes behov av tjänster som ska tillgodoses eller är det operatörernas och tunga 
tjänsteleverantörers behov av stora och ensartade kundbaser som ska styra utvecklingen?”. Den 
frågan är central för lokalsamhällets fortsatta funktion. 
 
För att komma vidare i arbetet med att utveckla en affärsutvecklingsmodell för IT-stödda tjänster 
till hushållen identifierar och kategoriserar Keijer och Nilsson olika tänkbara konsumentgrupper på 
marknaden. Denna segmentering ger underlag för en diskussion kring innehållet i 
förädlingskedjorna. Att erbjuda konsumenterna dessa tjänster i traditionella förädlingskedjor på 
marknaden leder till ofullständiga och ej samordnade tjänster. De traditionella förädlingskedjorna 
begränsar då tjänsteleverantörerna. Slutsatsen författarna drar är att det finns utrymme för en ny 
agent, en accessoperatör, som står på konsumenternas sida gentemot olika tjänsteleverantörer. 
Accessoperatören kommer att agera som mäklare och säkerställa att förädlingskedjorna tar 
konsumentperspektivet som utgångspunkt. Man kan säga att en agent som Pricerunner129

 

 idag fyller 
något av den funktion på ett begränsad område som en heltäckande accessoperatör var tänkt att 
fylla. En annan skillnad är att accessoperatören var tänkt att betjäna de boende inom ett begränsat 
geografiskt område, lokalsamhället, och således mycket bättre känna till behovet av olika tjänster 
för individer och hushåll. 

Grundmodellen framgår av figur 3. Det är denna modell, nedbruten på mer detaljerad nivå som 
förverkligades i Vällingby under namnet IT-BO 
 
Modellen är generisk. Det betyder att de olika rollerna mycket väl kan besättas på olika sätt på 
olika platser och vid olika tidpunkter. En viss aktör kan t.ex inledningsvis ta på sig flera roller för 
att senare lämna ifrån sig någon del helt eller delvis. I Vällingbyfallet finns Svenska Bostäder både 
som serviceorganisatör (förvaltningstjänster) och initialt i accessoperatörsrollen eller LCO-rollen.  
 
I Vällingby upphandlade Svenska Bostäder en KO130

 

 för att svara för driften av nätet och 
tillhandahålla nätet för konkurrerande operatörer. Lösningar med en KO har kommit att bli vanligt 
förekommande i landet. LCO är en vidare funktion med inriktning på konsumentintresset medan 
KO hanterar uppgiften ur kommersiell och driftteknisk synpunkt. Att organisera och driva det 
lokala nätet samt att handla på direkt uppdrag av konsumenterna är således uppgifter som inte 
kom att hanteras av en KO. 

I modellen överförs service, information och betalningar mellan aktörerna. Kontrakt och andra 
administrativa åtgärder understödjes. Samtliga aktörer måste, åtminstone på sikt, finna sin roll 
attraktiv även ur kommersiell eller värdeskapande synpunkt. Det ställer krav på s.k. "value-adding" 
i varje led i förädlingskedjan. 
 
En ytterligare aspekt framgår av modellen inom den streckade cirkeln i figuren. Det är att 
boende/medborgare eller andra lokala aktörer ska kunna kommunicera, utbyta tjänster eller 
information, tjänster som torde vara värdeskapande ur främst ideell synpunkt, men även ha en 
demokratisk funktion. Den tänkta tekniska lösningen var i princip ett lokalt intranet. Någon sådan 
lösning kom aldrig att realiseras i Vällingby.  
 

                                                 
129 Företag som visar prisjämförelser mellan olika fabrikat av produkter på internet. 
130 LCO och KO se nedan i text till figur 5 samt för KO även avsnitt 6.6.2. 
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Fig. 3: Organiseringsmodell för IT-stödda serviceinfrastrukturer här benämnd idealmodell 131

 
.  

 
 

                                                 
131 Keijer (1995) 

Beteckningarna/rollerna i modellen kan kortfattat beskrivas på följande sätt 

C Individen som konsument, boende, vårdtagare eller medborgare med utgångspunkt från sitt boende. Individen kan också 
inta S-rollen (se nedan). Det är dennes behov som skall tillgodoses. Betalningsvilja och kostnader för att producera 
tjänsterna sätter gränser för utbudet. 

Ci Individen som producent, boende eller medborgare med utgångspunkt från lokalsamhället kan också ansluta sig till det 
lokala nätet såväl som leverantör av tjänster eller som konsument av tjänster. Det lokala nätet är tänkt som ett ip-
baserat nät som utnyttjar den fysiska nätstrukturen men är virtuell och inte kräver anslutning till en 
internetoperatör, ett intranet.  

LCO Accessoperatören, ett annat namn är ”lokala konsumentoperatören”(här betecknad LCO), är den aktör som erfordras för 
att sluta avtal om viss tjänst för den enskildes räkning och på dennes begäran. LCOn blir på detta sätt ett ombud 
för C. Det är också LCOn som skall ombesörja administration av de nya tjänsterna ex. att betalning erhålles.  

KO Kommunikationsoperatör. Delar av LCOs uppdrag har kommit att hanteras av en KO. En sådan upphandlas av för 
att under en begränsad tidsperiod svara för driften av nätet och tillhandahålla konkurrerande operatörer ex. 
internetoperatörer.  

S Serviceorganisatören. Leverantörer av service kan vara av många slag, kommersiell och offentlig service, generella 
tjänster, t ex TV, eller mycket individuella tjänster, t.ex. hemtjänst.  

N Nättjänstoperatören. Nättjänsterna innefattar också de tillträdesregler för de transaktioner som skall överföras via 
nätverket.  

I Leverantören av fysisk infrastruktur. För telekommunikation behövs kablage och transmissionsutrustning samt 
programsystem för att driva verksamheten organisatoriskt och kommersiellt. Drivkraften för I var att bli en 
leverantör högre upp i värdekedjan. Tidigare sålde I tjänsten till en monopolistisk nätoperatör. 

L Aktörer på den lokala marknaden ex. butiksägare, datakonsulter, informationsmäklare som tillhandahåller det som 
behövs för att den enskilde skall kunna utnyttja systemet, dvs produkter, programvaror, service och underhåll.  
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Nyckelorden för rollstrukturen är multiservice och flexibilitet. Om inte en mix av service, 
individualiserad efter den enskildes önskemål, kan tillhandahållas kommer serviceleverantörerna att 
arbeta traditionellt och utnyttja de nätoperatörer som de finner lämpliga. Servicen blir då, per 
definition på producenternas villkor, inte på de boendes. Modellen förtydligar denna problematik. 

5.3 Konstruktion av en modell 
Nedan beskrivs hur en slutlig modell utifrån fallstudierna vuxit fram. 

5.3.1 Enkäten - en kartläggning 
Avsikten med enkäten var att kartlägga utvecklingen av IT-stödd serviceinfrastruktur i 
kommunerna. Kommunerna som ägare till de allmännyttiga bostadsföretagen har tillsammans med 
dessa och de kommunalt ägda elbolagen många gånger varit drivande i dessa frågor. Den 
kommunala IT-infrastrukturen omfattar inledningsvis oftast objekt som skolor och byggnader 
över vilka kommunen förfogat. De kommunala bostadsföretagen erbjuder ur denna synpunkt 
bostadsbestånd med för orten samlad bebyggelse – ett lokalsamhälle. Detta var några av skälen till 
att de kommunalt ägda bostadsföretagen valdes för enkäten. Ett annat skäl var att SABO som 
huvudorganisation för eget bruk var intresserade av utvecklingsläget i landet. Enkäten skickades ut 
till ca 300 bostadsföretag vid årsskiftet 2000/2001. 
 
Enkätundersökningens frågor avsåg att belysa följande områden (frågor i bilaga 3) 

• utbyggnadsläget och framtida utbyggnadsplaner av fysisk IT-struktur 
• strategival för införande av bredband och förväntade arbetsmarknadseffekter 
• teknikval 
• avsedda digitala tjänster på nätet 
• syn på behovet av konkurrensen mellan tjänsteleverantörer och konsumentens möjlighet 

att påverka 
• finansiering av utbyggnaden och avgiftsuttag samt lokal förankring med hyresgästerna av 

utbyggnaden 
• övriga kommentarer 

5.3.2 Fallstudier och modellansats 
En analysmodell skulle kunna värdera hur väl kommunerna och bostadsbolagen genom sitt 
agerande medverkar i konsumenternas och organisationernas värdeskapande processer. Metoden 
för att skapa en modell blir induktiv och abduktiv132

 

. Den på så sätt framtagna preliminära 
modellen testas därefter genom deduktion på flera utvalda fall varefter slutsatser om lämpliga 
abstraherade egenskaper kan dras.  

Modellen kommer att appliceras på de utvalda fallen för att kontrollera dess relevans eller att 
utveckla modellen ytterligare med eventuellt nya kategorier av egenskaper.  
 
Yins133 fem komponenter för design av en fallstudie tillämpas på denna studie134

(1) Frågeställningen. Hur medverkar kommunerna och bostadsbolagen i konsumenters och 
organisationers värdeskapande processer? De värdeskapande processerna är relaterade till 
de olika individerna. Av den anledningen krävs så få låsningar som möjligt för att kunna 
anpassa till enskilda behov (se nedan). 

: 

                                                 
132 Abduktiv kunskapsgenerering genom att forskaren itererar mellan teori/hypotes och empiri så att förståelsen växer 

fram succesivt. 
133 Yin (1984/1987) 
134 Se avsnitt 4.3 
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(2) Hypotesen i fallstudien är frågan om operatörsoberoende och inflytande över andra 
tillhandahållna tjänster. 

(3) Analysenheter  i studien är de bredbandsnät och tjänster som tillhandahålls konsumenter 
och organisationer som samtidigt är hyresgäster i kommunens allmännyttiga 
bostadsföretag135

(4) Koppling till hypotesen sker genom studier av valda fall baserade på egenskaper redovisade i 
den nedan utarbetade modellen  

. 

(5) Kriterier för tolkning av resultatet vid analysen av fallstudierna. Överensstämmelse eller 
avvikelser från modellen analyseras. Eventuella kompletteringar av modellen göres. 

 
Dessa senare punkter (4 och 5) kommer att sökas ur intervjusvaren och handlar om hur data ur 
dessa analyseras. På så sätt är resultatet av arbetet med punkterna 4 och 5 ovan nära förbundna 
med begreppen validitet och reliabilitet.  

5.3.3 En preliminär analysmodell 
För att koppla till tidigare definition av ”modell” så blir frågan vilka egenskaper ur verkligheten som 
gör att en IT-stödd serviceinfrastruktur gagnar konsumenternas värdeskapande och som därför ska 
ingå i en analysmodell. Konsumentnyttan måste ses med den enskilde konsumentens ögon. Vad 
som är konsumentnytta varierar därför för olika individer och hushåll. Preferenserna är enskilda 
och varierande över tiden beroende på livssituation.  
 
Möjligheten att tillgodose de olika behoven och önskemålen förutsätter att tillräckligt många 
operatörer funnit det lönsamt att etablera sig i nätet och att de som förfogar över nätet tillåter dem 
att göra det136

 

. För att operatörerna ska finna det lönsamt att etablera sig måste det finnas 
tillräckligt många möjliga kunder anslutna till nätet. Finns dessa förutsättningar kan tjänsteutbudet 
bli så omfattande att varje individ kan välja tjänster efter sina enskilda behov och önskemål så långt 
det låter sig göras.  

Tjänsteoperatörerna måste väljas så att konsumenterna kan erbjudas ett differentierat tjänsteutbud. 
Priserna för tjänster styrs av likartade utbud i priskonkurrens. Förutsättningen är att nätet är öppet 
för olika operatörer som då kan agera i konkurrens. I synnerhet gäller detta, åtminstone 
inledningsvis, internetoperatörer. Internet är en viktig tjänstebärare då många konsumenttjänster 
nås via detta. 
 
Konsumenterna ska ha ett visst inflytande över val av operatörer och på så sätt påverka 
tjänsteutbud och tillgänglighet. Förutsättningen är då återigen att ett tillräckligt stort kundunderlag 
finns. På så här sätt bidrar infrastrukturen på bästa möjliga sätt till konsumenternas värdeskapande 
processer eller i engagemang föranledda av förekomsten av infrastrukturen. Vad ett konkurrerande 
tjänsteutbud innebär utvecklas nedan vid uppbyggnaden av intervjufrågorna som underlag för 
fallstudierna. 
 
En viktig indikation på operatörsoberoende blir således att det finns flera internetoperatörer på 
nätet, minimum för möjlighet till konkurrens borde då vara två internetoperatörer. Egenskapen 
möjlighet till konsumentval av tjänster är därför en viktig faktor i modellen. En lämplig gradering av 
operatörsoberoendet (α) som skapar förutsättningar för konsumentval föreslås därför  enligt 
nedanstående tabell som utgångspunkt för den fortsatta analysen. 
 
 
 
                                                 
135 Keijer (1995) och Keijer & Nilsson (1996) 
136 De som förfogar över nätet kan vara ägaren eller någon operatör som erhållit denna rätt. 
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Tabell 1:Nedan struktureras frågeställningarna i sex kategorier betecknade med de grekiska  
bokstäverna α t.o.m. ζ  

 
 
Kategori 

 

 
Frågeställning 
 

α Operatörsoberoende  
 

β Roller och aktörer – konsumentinflytande 
 

γ Kommunikationsoperatörsrollen 
 

δ Omfattning av tjänster på nätet 
 

ε Effekter i lokalsamhället 
 

ζ Övriga frågor 
 

 
Analysen kan göras ur ovanstående perspektiv som beaktar konkurrensförhållande i IT-nätet - ett 
slags marknadsperspektiv erhålles då. En annan viktig faktor erhålls genom att betrakta de 
undersökta beroendeförhållandena mellan de olika rollerna ur ett mer långsiktigt serviceperspektiv. 
Således ett relationsperspektiv där konsumenten placeras i centrum. Denne ges då inflytande över 
såväl val av operatörer som tjänsteutbud och villkoren för upphandlingen. Det senare kan gälla 
exempelvis avtalens varaktighet och villkor för support.  
 
Den under avsnitt 5.2, ovan redovisade idealmodellen är en logistisk modell som visar 
administrativa relationer137

 

. Den innehåller de komponenter som kan eller bör vara involverade i 
en IT-stödd serviceinfrastruktur. Rollerna behövs för att säkerställa konkurrens och motverka 
monopolistiskt agerande. Accessoperatören eller som den också kallats, LCO, är den roll som har 
att tillse konsumentens intresse (se avsnitt 5.2 ovan).  

I åtminstone ett inledningsskede har inte konsumenterna naturligt en färdig organisation för att 
besätta denna roll. I IT-BO besattes den av bostadsföretaget som i sin tur styrde upphandlingen av 
en kommunikationsoperatör (KO) och villkoren för denna. Kategorierna för konsumentinflytande (β) 
är beroende av vem som agerar i olika roller och vilka aktörerna är. En utgångspunkt är att även 
den kommunalt politiskt majoritetsstyrda organisationen verkar i medborgarens intresse. I enkäten 
kommer dessa olika kategorier redovisas under ”Roller och aktörer” och följa nedanstående 
kategorisering:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
137 Se avsnitt 5.2 
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Tabell 2: Grad av operatörsoberoende ur konsumentvalsynpunkt 
 

Grad av  
operatörs- 
oberoende 

 

 
Benämning / Beskrivning 

α1 Konsumenternas fria val. 
Konsumentens enskilda preferenser är styrande för de tjänster och operatörer 
som kan tillhandahållas över nätet. Principiella tekniska eller administrativa 
hinder föreligger inte. Legala hinder, typ upphovsrätt, avses dock inte. 

 
α2 Praktiskt fungerande konkurrens mellan några operatörer. 

Enskilda konsumenter har möjlighet att välja fritt utifrån ett utbud av i stort sett 
likvärdiga tjänster och har också möjlighet att avstå. 
Nätoperatören tar ett tydligt ansvar för att efterfrågade och efter hand 
uppkommande nya tjänster från icke obetydliga konsumentgrupper 
implementeras. 
Avtal mellan nätoperatör och konsumenter om detta ska finnas. 
I detta fall har kravet inte kunnat sträckas längre än till att det ska finnas minst 
två internetoperatörer att välja mellan på bredbandsnätet.  
 

α3 Mekanism för beivrande av missbruk av dominerande ställning. 
Konsumenterna eller företrädare för dessa har tillförsäkrats möjligheter att 
ingripa om nätoperatören på uppenbart sätt kan utestänga viktiga och 
efterfrågade tjänster eller tjänsteleverantörer, som efterfrågas av större grupper. 
Kategorin förutsätter också att konkurrens saknas. 
Avtal ska finnas mellan nätoperatör och konsumenter som reglerar förhållandet. 
 

α4 Monopolistisk nätoperatör 
Nätoperatörens egen definition godtas. Konsumenterna saknar inflytande om 
inte konkurrerande infrastruktur finns. Naturligtvis kan konsumenten avstå av 
köpa tjänster men blir då utan bredband. 
Även externa tjänsteleverantörer blir beroende av monopolistens 
intresse/välvilja. 

 
 
Under β1 nedan gäller att konsumenten utser LCO eller kan påverka indirekt via det politiska 
systemet. β2 medför möjligheter att indirekt påverka utformningen av nätet och valet av 
operatörer exempelvis en kommunikationsoperatör. Alternativet är tänkt att uppstå då en offentlig 
aktör företräder konsumenten. Ett politiskt ansvar kan då utkrävas. β3 uppstår då en kommersiell 
nätägare och tjänsteleverantör är samma eller då annan affärsdrivande aktör har access till nätet 
med ensamrätt. Denna modell liknar Bredbandsbolaget affärsmodell. β4 är ett alternativ där den 
offentliga eller konsumentstyrda organisationen styrs av den kommersielle nätägarens upphandling.  
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Tabell 3: Konsumentinflytande138

 
 över anläggande och drift av IT-infrastruktur 

Nivå av 
konsument- 
inflytande 

 

 
Benämning / Beskrivning 

β1 Konsumenterna har inflytande över verksamheten  
Utbyggnaden av nätet har huvudsakligen initierats, drivits och finansierats av 
kommunal eller konsumentstyrd organisation och den löpande verksamheten 
för att driva nätet av samma eller likartad organisation. 

 
β2 Konsumenterna har inflytande på längre sikt 

Utbyggnaden av nätet har huvudsakligen initierats, drivits och finansierats av 
kommunal eller konsumentstyrd organisation och den löpande verksamheten 
drivs av en extern kommersiell organisation. 
 

β3 Konsumenterna har inget inflytande 
Utbyggnaden av nätet har huvudsakligen initierats, drivits och finansierats av en 
extern kommersiell organisation och den löpande verksamheten drivs också av 
en extern kommersiell organisation. 
 

β4 Konsumenternas inflytande begränsas av upplåtelseavtalet 
Utbyggnaden av nätet har huvudsakligen initierats, drivits och finansierats av en 
extern kommersiell organisation och den löpande verksamheten drivs av en 
kommunal eller konsumentstyrd organisation. 
 

 
 
Ovanstående utgår ifrån att konkurrensen ska ske mellan tjänsteoperatörer som exempelvis två 
eller flera internetoperatörer. Med högre grad av anslutna hushåll kan naturligtvis konkurrens 
tänkas mellan olika kommunikationsoperatörer som utbjuder olika utbud på ett öppet nät. Frågor 
kring hur bostadsföretagen ser på en sådan situation och kommunikationsoperatörens uppgifter 
blir intressanta. Eftersom utrymmet på även ett öppet nät kan vara begränsande uppkommer 
frågan om hur man har tänkt sig behandla en situation med bristande utrymme på nätet. Dessa 
frågor avhandlas i enkäten under rubriken ”γ Kommunikationsoperatörsrollen” och utvecklas inte vidare 
i detta avsnitt. 
 
En ytterligare modellkategori är vilket utbud av tjänster som finns på nätet, vilka som anses 
viktigast och vilka planer som finns för framtiden. I enkäten återfinns dessa under rubriken ” δ 
Omfattning av tjänster på nätet”. En nivåindelning av tjänsterna har gjort för att utröna typen av 
tjänster och vilka som använder näten.  
 
En annan kategori i den preliminära modellen kan spåras från enkäten. I några fall anges lokala 
effekter på arbetsmarknad, på utbildning och ibland på företagsetableringar samt förekomsten av 
lokala nät. Effekterna av bredbandsutbyggnaden med hänseende på detta blir därför intressant att 
kartlägga. Dessa frågor återfinns under rubriken ”ε Effekter i lokalsamhället”. 

                                                 
138 I tabellen användes termen konsumentstyrd organisation. Enkäten gick ut till kommnunala bostadsföretag varför 

begreppet hyresgäststyrd organisation kunde användas. 
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Tabell 4: Kategoriindelning av vilka tjänster som utbjudes på stadsnätet 
 
Omfattning 
av tjänster 
på nätet 

nivå 

 
Tjänsteutbud på nätet 

δ1 Internet 
Konsumenterna erbjuds anslutning till internet.  

 
δ2 Internet och den kommunala servicen utnyttjar nätet 

Nätet utnyttjas förutom av internetoperatörer även av kommunen eller av de 
kommunala företagen för information och/eller för webbaserade 
producenttjänster. 
 

δ3 Internet och kommersiella tjänster 
Via nätet utbjudes såväl internet som ett utbud av kommersiella tjänster, t.ex. 
lokala affärsidkare, kommersiella tjänsteleverantörer, underhållning som filmer, 
spel eller andra webbaserade tjänster. 
 

δ4 Internet, kommunal service och kommersiella tjänster 
Internet och såväl offentliga tjänster som kommersiella tjänster tillhandahålls. 
 

 
Under rubriken ”ζ Övriga frågor” samlas olika bakgrundsfaktorer exempelvis utbyggnads- och 
anslutningsgrad, bostadsbeståndets ålderfördelning och kostnader för konsumenten. 
 
Sammanställning av egenskaper i den preliminära analysmodellen kan sägas vara 

• de som har med kontrollen över och tillgängligheten till IT-nätet, 
• de som har med utbudet av tjänster samt möjligheten att byta tjänsteleverantör, 
• lokala effekter av den IT-stödda serviceinfrastrukturen.  

 
Vid tidpunkten för enkäten och de följande intervjuerna var utbyggnadstakten låg och 
utbyggnaderna visade sig vara i en etableringsfas. Nätstorlekar och prisjämförelser utelämnas av 
detta skäl i analysmodellen. Detsamma gäller den tekniska säkerheten på näten. Läget på dessa 
faktorer förändras snabbt och kontinuerligt varför istället försök sker att fånga mer generella 
trender. Intervjuformuläret kan ses i sin helhet i bilaga 4. 
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6 Utvecklingstrender utifrån litteraturen 

6.1 Inledning 
IT-utvecklingen har lett till etableringen av nya infrastrukturer med en avgörande betydelse för 
samhället. Strukturer som kan nås av de flesta av landets innevånare, dock fortfarande inte alla, 
trots att tjänsterna som kan utföras förutsätts kunna nås av i stort samtliga medborgare. En sådan 
tjänst är betaltjänster. Lokala bank-och postkontor har lagts ner varför tjänsterna svårligen kan 
utföras utan tillgång till dator och internet. Andra tjänster är kommunikationstjänster för kontakter 
med såväl andra konsumenter som för att delta i det sociala livet. Tjänsterna är också viktiga för att 
kommunicera med myndigheter. Företags eller myndigheters informationstjänster är andra 
exempel. Den som ringer en sådan organisation hamnar ofta på en automatiserad upplysning som 
hänvisar till en webb-sida på internet. Detsamma gäller ofta platsannonser.  
 
Listan på tjänster som riktar sig till medborgarna/konsumenterna kan göras mycket lång. För 
konsumenterna blir det således av avgörande betydelse att ha tillgång till internet. Eftersom IT-
tjänsterna av organisationer, såväl privata som offentliga förutsätts vara tillgängliga för i stort sett 
samtliga Sveriges innevånare är det otillfredställande att ca hälften av dessa inte känner sig 
delaktiga139

 
. 

Den enskilde konsumentens möjligheter att påverka IT-utvecklingen är små. Det är i stor 
utsträckning kommersiella krafter som styr efterfrågan bl.a. beroende på uppenbara 
monopol/oligopolsituationer. Fanns förutsättningar skulle konsumenterna kunna påverka utbudet 
genom att efterfråga tjänster på en marknad, i första hand av befintliga tjänster men också av nya.  
 
Förtroendefulla relationer till andra människor är ett viktigt fundament i ett gott samhälle. Ett 
vanligt förekommande begrepp för sådan samverkan är ”nätverk”. Relationerna i nätverket bygger 
på tillit, vilket inte utesluter att mer avtalsbundna förhållanden förekommer. Detta avhandlas i det 
följande avsnittet ”Tillit och nätverk i samhället”. I avsnittet beskrivs hur nätverk kan bidra till ett 
områdes utveckling där tillgången till IT-nät kan vara en bidragande faktor, som också kan skapa 
förutsättningar för medborgarnas delaktighet. 
 
Avsnittet ”Den pågående IT-utvecklingen på samhällsnivå” ger en översikt över några forskares 
studier av IT-samhällets framväxt och dess konsekvenser. Här beaktas främst påverkan på 
samhällsstrukturen och förändringarnas krav på infrastruktur i form av innovationsförmåga, 
kunskapsuppbyggnad, goda transportmöjligheter och IT-system. Det är också dessa faktorer som 
ligger bakom tillväxten i storstadsregioner såväl globalt som nationellt där främst produktion av 
företagstjänster bidrar till hög tillväxt. Avslutningsvis i avsnittet relateras till en uppfattning om hur 
ett framtida lokalt IT-samhälle bör vara beskaffat.  
 
Begreppet lokalsamhälle och dess betydelse för enskilda människor med avseende på denna studie 
behandlas i avsnittet ”IT i lokalsamhället – Svenska utgångspunkter”. För att skapa trygghet och 
gemenskap behövs mötesarenor av olika slag. Såväl fysiska som virtuella arenor är aktuella för 
kontakter mellan boende och t.ex. mellan boende och personal som arbetar i den lokala kontexten. 
Sociala media kan upplevas som ett hot mot den lokala gemenskapen då kontakter utanför 
lokalsamhället är vanliga genom exempelvis Facebook, Twitter och olika communities140

                                                 
139 WII (2010) 

. Ett nät 

140 Med communities avses i denna studie gemenskaper eller mötesplatser på internet för människor med 
gemensamma intressen. 
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som omfattar i stort samtliga medborgare för kommunikation och lokala tjänster skulle kunna 
utvecklas till en balanserande kraft. 
 
Avsnittet ”IT-infrastrukturen som artefakt” redovisar utbyggnaden av IT under åren 2000 till och 
med 2009 i sina huvuddrag. I avsnittet behandlas även begreppet ”kulturkonvergens” som visar på 
hur medierna smälter samman på ett komplext sätt genom digitaliseringen. Genom detta 
möjliggörs konsumenternas interagerande med medierna.  
 
Slutligen under rubriken ”Några fördjupade begrepp” behandlas några för studien centrala 
begrepp mer ingående. 

6.2 Tillit och nätverk i samhället 
6.2.1 Tillit som relationssskapare 
Begreppet nätverk används i många sammanhang. I denna studie används begreppet främst om 
sociala nätverk. Sådana utgörs av enskilda människor eller organisationer men kan också användas av 
enskilda och organisationer som har en relation till varandra. Nätverket behöver inte ha 
gemensamma mål och är heller inte formellt styrbart till skillnad mot en organisation. Deltagandet i 
nätverket är frivilligt och bygger i stor utsträckning på tillit till de organisationer/individer som 
man har relationer till. I nätverket kan relationer stärkas genom en organiseringsprocess så att de 
successivt övergår till starkare former av bindningar mellan olika aktörer 141

 
. 

En viktig förklaring till hur nätverk med starka band mellan personerna växer är det Mark 
Granovetter kallar ”the Strenght of Weak ties” (styrkan med svaga band)142. I nätverk överförs 
information mellan individer.  Vid ”starka band” inom nätverket tenderar värderingarna att bli mer 
lika varandra. Det bildas då homogena kulturer, förstärkta av sociala processer som kan vara ett 
hinder för etablering av nya tankar143. ”Svaga länkar” mellan nät blir viktiga informationsbärare. De 
personer som utgör ”svaga band” har ytliga relationer till personer utanför det egna nätverket, 
kanske fristående personer eller deltagare i andra starka nät144

 

.  Det gör att dessa har lättare att 
utbyta information som senare införlivas och accepteras i det egna starka nätverket. 

I nätverk med många olika typer av band samtidigt t.ex. arbetsrelationer, släktskap, vänskap, ”alla 
känner alla” tenderar graden av tillit vara hög. Man utgår ifrån att andra aktörer upplever samma 
tillit som man själv145. Russell Hardin behandlar ämnet socialt kapital och visar med hänvisning till 
bl.a. Robert D. Putnam och sin egen forskning på betydelsen av tillit som en viktig dimension vid 
skapande och vidmakthållande av sociala nätverk146

 
.  

Putnam et al. beskriver betydelsen av horisontella relationer baserade på tillit147 och behandlar 
betydelsen av socialt kapital. Ursprungligen var relationerna förbehållna den privata sfären, men 
kom att genom IT-utvecklingen bli strukturbildande även för företagssfären. De personliga 
nätverken blev till professionella kluster med olika typer av produktion med positiva effekter för 
regionen148

                                                 
141 Sahlin-Andersson (1989) 

. Tillgången på socialt kapital visade sig ha positiva effekter för ekonomisk tillväxt, 
demokrati och människors tillfredställelse med sina liv.  

142 Granovetter (1973, 1982) 
143 Grabher (1994) 
144 Granovetter (ibid) 
145 Tillit till tillit behandlas bla av Borell & Johansson, (1996). Se även Sandström &Keijer (2010) 
146 Hardin (2005a) Access med hänvisning till Putnam et al (1993/1996), Putnam (2000), Putnam & Feldstein (2003) 

samt Hardin (2005b). Betr. ”socialt kapital” , se bilaga 8. 
147 Putnam et al (1993/1996) 
148 Med kluster avses här ”produktion som är väl avgränsad i såväl produktrummet som geografiskt” ex. Kista med informations-   

och kommunikationsteknologi. Braunerhjelm (2001). 
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Mot denna bakgrund blev det låga deltagandet i organiserat föreningsliv i USA en källa till 
bekymmer för Putnam. Det vikande föreningsintresset tolkade Putnam som vikande 
samhällsintresse och således försvagad medborgaranda149. Slutsatserna blev omdiskuterade vilket 
ledde till en ny undersökning av Robert D. Putnam och Lewis M. Feldstein vilken visade att 
intresset för samhället delvis tagit andra, mindre formella former150. Till exempel bildades mycket 
livaktiga och omfattande nätgemenskaper (communities) via internet kring frågor av gemensamt 
intresse för en grupp. Dessa gemenskaper var inte heller geografiskt bundna utan utgick ifrån 
möjligheten att skapa relationer via internet151

6.2.2 Om utveckling av sociala nätverk 

. 

Ovanstående exempel visar på att vissa samhällen har kännetecknats av att sociala nätverk 
utvecklats. En sådan utveckling har i sin tur gynnat uppkomsten av sociala miljöer. Detta har  
medverkat till såväl uppkomsten av som möjligheten att driva verksamheter. Även dessa samhällen 
har påverkats av IT-utvecklingen. Det är osäkert om IT-utvecklingen i sig skapat nya verksamheter 
som samtidigt medfört nya arbetstillfällen. Det kan ha varit existensen av befintliga nätverk som 
inneburit en förutsättning för uppkomsten av nya arbeten. 
 
Ett flertal forskare har betonat vikten av socialt kapital som en förutsättning för väl fungerande 
nätverk. Samtidigt främjar ett fungerande nätverksarbete utvecklingen av socialt kapital. Tillit 
bedöms då vara en nyckelfaktor för detta152

 
.. 

I Sverige har Ola Gummesson beskrivet nätverks betydelse för utvecklingen av en industribygd, 
Gnosjö, där relationer utvecklade i föreningsliv och frikyrka överförts på företagsverksamheten. 
Förekomsten av mötesplatser utöver de som är kopplade till föreningslivet, t.ex. organiserade 
frukostmöten, gör att aktuell information om respektive verksamheter lätt sprids. Exempel på 
sådan information kan vara förekomst av eventuell ledig kapacitet, eller en stor order som kräver 
ytterligare resurser153

 
. 

På det globala planet visar Elinor Ostrom på betydelsen av vad hon kallar självorganiserande och 
självstyrande gemensamma resurspooler för lokalt kollektivt handlande som gagnar utvecklingen 
och individerna såväl globalt mot lokalt154. Ostrom betonar i en intervju behovet av en mångfald 
av idéer för att driva utveckling 155. IT-nät blir då en förutsättning för snabba kommunikationer i 
sådana sociala nät156

6.2.3 Medborgarens/konsumentens lokala engagemang 

.  

Den lokala/regionala kommunikationen har inte bara betydelse för människors kommersiella liv 
och tillgodoseende av sociala kontakter. Även svenska utredningar pekar på vikten av att öka 
medborgarnas möjlighet att påverka politiken på såväl lokal som nationell nivå. En sådan dialog 

                                                 
149 Putnam (2000) 
150 Putnam & Feldstein (2003) 
151 Putnam & Feldstein (ibid) 
152 Se bl.a. Vedung (2006) 
153 Gummesson (1997)  
154 Ostrom (1990/2009) 
155 Roxvall (2010) i SvD 2010-06-12 om Ostrom vikten av en mångfald små idéer för utveckling. 
156 Se även Castells (1996) 
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ska idealt präglas av förståelse och ska vara i avsaknad av makt och intressekonflikter 157. Detta blir 
också väsentligt vid en ökad globalisering 158

 
. 

Ämnet aktualiseras även genom Colin Crouch bok ”Postdemokrati”. Han hävdar att de etablerade 
partierna är på väg in i ett tillstånd där avståndet till väljarna ökar159. Det representativa politiska 
systemet i Sverige med numera färre politiker skapar svårigheter för dessa att upprätthålla en dialog 
med medborgarna. För politiker på riksnivå och i EU blir det också en svårighet att bibehålla 
oberoende på grund av lobbyister som agerar för sina intressen160

 
.  

För svenska förhållanden har påvisats hur föreningslivet påverkats av den tekniska utvecklingen.161

 
.  

En e-demokrati162 skulle om den fungerar kunna bidra till lokala engagemang. Av en FN-rapport 
avgiven år 2010 framgår att politikerna har en jämförelsevis liten dialog med medborgarna. Sverige 
har tappat placeringar både vad gäller e-förvaltning och medborgardeltagande via webben 
gentemot tidigare år163. Den svenska utvecklingen och ambitionerna har föranlett ytterligare en IT-
minister att meddela sin ambition för att skapa politisk delaktighet med hjälp av internet164

 
.  

Redan på 90-talet beskrev Carl-Öije Segerlund sådana önskvärda möjligheter genom införande av 
vad han kallade demokratiska frizoner där politiska samtal kunde föras165. I Sverige är 
folkrörelsetraditionen stark medan medborgarservice såsom e-tjänster är sprunget ur 
förvaltningskulturen. Lösningar på operatörernas villkor är också centralistiska. De lokala nät som 
kan leva sitt eget liv inom legala och tekniska ramar som är främst tillåtande kan fylla en sådan 
demokratisk funktion. Än mer aktuellt har detta blivit då Kommunallagen166

 

 numera ger rätt för 
medborgarna att ställa medborgarförslag direkt till kommun- eller landstingsfullmäktige i de flesta 
kommuner och landsting. Syftet är att stimulera medborgarnas deltagande i den politiska 
processen. 

Ett hinder för ett brett införande av e-demokrati är att det år 2010 fortfarande var ca 1,5 milj 
svenskar som ännu inte använde internet167. Ungefär hälften av landets befolkning uppger sig inte 
känna delaktighet i informationssamhället168. Kommunernas medverkan torde bli avgörande för 
framgång i ett sådant demokratiprojekt, för vilket det kommer att krävas investeringar i såväl fysisk 
infrastruktur som i utbildning169. Resurser såväl offentliga som privata initiativ och medverkan 
fordras för att skapa ett modernt IT-samhälle för alla170

 
. 

                                                 
157 Demokratiutredningen SOU 1999:77. I denna åberopas Habermas (1962) och Giddens (1994) diskussioner om 

samtalsdemokrati. 
158 Giddens (1999/2003) behandlar demokratiernas utveckling vid en ökande globalisering där aktiv kommunikation är 

ett väsentligt inslag 
159 Crouch (2004/2011). Jämför likartade erfarenheter beskrivet av Ahrne och Papakostas (2002).  
160 Enligt Phillips (2011) i EUobserver.com är EU på väg att införa ett register över de 15-20000 lobbyister vars 

uppgift är att påverka besluten inom EU. 
161 Ahrne & Papakostas (2002). 
162 Med E-demokrati menas att använda IT i demokratiska processer (Grönlund 2001). Definitionen är mycket bred 

och kan ha olika innehåll.  
163 Se FN-rapporterna ”Global e-government readiness report 2004” och “E-government Survey 2010” 
164 Dagens Samhälle 2010-12-01 under Debatt: ”Engagera er för ökad e-demokrati”. 
165 Segerlund (1997) 
166 KL kap5 
167 WII (2010) och (2009) Stor andel av de som står utanför anser sig inte ha nytta i förhållande till kostnaden, men 

även andra hinder finns som möjlighet eller negativa attityder till att pröva ny teknik och nya tjänster..  
168 WII (2010) 
169 Ibid 
170 Se bl.a. WII Svenskarna och Internet 2010 (2010) och Dagens Samhälle 2010-12-01. PTS (2010b) visar på exempel 

på privat-offentlig samverkan som främjar bredbandsutbyggnad på landsbygden. 



 50 

Ett allmänt tillgängligt nät i likhet med accessen till många andra typer av infrastruktur är 
nödvändigt. Det är denna studies ståndpunkt att det offentliga har en betydelsefull roll för att 
tillgodose konsumentnyttan och för att en sådan access ska kunna bli möjlig. För att öppna lokala 
nät ska kunna förverkligas går det sannolikt inte enbart att förlita sig på de kommersiella krafterna 
på marknaden. Ska allas tillgång till offentlig information garanteras och möjliggöra för flertalet att 
kunna följa och medverka i den lokala debatten då kan öppna nät ge sådana möjligheter. Redan 
kravet på viss utrustning är en uteslutningsmekanism. Tillgång till datorer via biblioteken och på 
andra offentliga platser kan dock i viss mån överbrygga dessa hinder171

6.3 Den pågående IT-utvecklingen på samhällsnivå 

. 

6.3.1 Globala utvecklingstrender 
Breda översikter levereras med jämna mellanrum av internationella samhällsdebattörer och 
forskare. Agrarsamhället sysselsätter allt färre människor, detsamma gäller det traditionella 
industrisamhället. Sysselsättningen ökar däremot inom vad som ges skiftande benämningar såsom 
kunskapssamhället, informationssamhället och tjänstesamhället. Med tanke på att naturresurserna 
är ändliga talar vi om det hållbara samhället, vilket kräver resurser och åtgärder.  
 
Mänskligheten befinner sig mitt uppe i en utvecklingsprocess mot dessa senare samhällsstadier. 
Tidigare samhällsformer finns kvar parallellt men utan att inta den tidigare dominerande 
ställningen t.ex. vad gäller sysselsättning. Nedan återges några tankar från i denna diskurs 
redovisade av tongivande forskare från olika tidsepoker, men fortfarande med aktualitet. 
 
Den som tidigt formulerade tankar om det framtida samhället var Alvin Toffler som under 1980-
talet pekade på transformationen från ett utpräglat industrisamhälle, kallad andra vågen, till ett 
samhälle som övergick i en tredje utvecklingsvåg. Denna senare trend utmärktes av nyckelorden 
kunskap, information och tjänster som ofta var kopplade till kommunikation mellan datorer samt i 
globalt nätverkande organisationer. Tillväxten inom tjänstesektorn och minskningen i 
tillverkningsindustrin påverkade konsumenten genom vad Toffler kallade den nya ekonomin. 
Konsumenten utmärktes av att även vara producent eller som Toffler benämnde förhållandet, 
prosument172

 
.  

År 1994 gav Alvin och Heidi Toffler ut en uppföljning av den tidigare boken. Här redovisades hur 
samhällets uppbyggnad förändrats i många länder genom kunskapsspridning, nätverk och 
nätverksorganisationer. Den huvudsakliga infrastrukturen i tredje vågens ekonomi skulle vara de 
elektroniska nätverken (bl.a. internet för gräsrotsorganisationerna) 173

 
.  

Manuell Castells studerade i slutet av 1990-talet internetutvecklingen globalt och dess betydelse för 
samhällsstrukturen globalt, nationellt174, regionalt och lokalt175

 

. Genomgripande förändringar 
skedde i såväl samhällets kulturella som ekonomiska och sociala struktur. Denna utveckling har lett 
till en informationell ekonomi med inslag av globala specialiserade och inbördes förenade kluster, 
ofta belägna i storstadsregioner, vilka också blev kulturella innovationscentra. 

                                                 
171 Ett ”Bredbandsforum” med företrädare för landets ledande aktörer för utbyggnad av en IT-infrastruktur har bildats 

med uppgift att kartlägga utmaningar och hinder för en sådan utbyggnad och behov av förbättringar av befintligt 
när för att nå regeringens övergripande mål enligt Näringsdepartementet (2009). 

172 Toffler (1980) 
173 Toffler & Toffler (1994/1997). Den här skisserade utvecklingen medverkade, enligt makarna, aktivt till östblocket 

omvandling. Makarna pekar också på internets betydelse för medborgarnas inflytandeformer i en demokrati. 
174 Nationer får enligt författaren en minskad betydelse med anledning av de lättrörliga internationella 

organisationerna. 
175 Castells (1996, 1997, 1998) 
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Uppbyggnaden av nätverksrelationer i kombination med tjänsteutveckling och 
kunskapsuppbyggnad är väsentliga maktfaktorer176. Drivkrafter i en sådan utveckling är 
informationsspridning och kunskapsuppbyggnad177. Produktivitet och konkurrenskraft är 
tillvägagångssättet för att hävda sig på marknaderna. Framgångsfaktorer för produktiviteten blir 
innovationsförmågan och anpassningsförmågan blir avgörande för konkurrenskraften178

 
. 

Castells betonar vikten av att stärka städernas konkurrenskraft. Han skriver om att platsbaserade 
aktiviteter knutna till städerna ska ge ett ökat värde åt direktupplevelser. Härvid kommer offentliga 
rum och monumentalitet att inneha en nyckelroll för att prägla den tätbebyggda miljön och för att 
underlätta meningsfull interaktion179. En annan konsekvens för arkitekter och stadsplanerare blir 
enligt Castells att trots internetuppkopplat arbete medverka till att isolering undviks och ”att 
integrera de individualiserade rummens funktionella självförsörjning med den gemensamma upplevelse av 
gemensamma platser som stadslivet även fortsättningsvis kommer att bygga på”180

 
.  

Sammantaget innebär IT-utvecklingen globalt att internationella företag bildar specialiserade 
kluster i storstadsregioner.  Sådana specialistregioner kräver också support med olika tjänster. 
Vikten av att stärka städernas konkurrenskraft betonas. Inom industrin blir anpassningsförmågan 
avgörande för att klara konkurrenskraften. Ständiga produktivitetsökningar leder till minskad 
marginalavkastning och möts därför med innovationer. Stimulerande miljöer blir viktiga och likaså 
flexibla arbetsförhållanden. Gemensamma upplevelser av bl.a. arenor för att mötas på blir viktiga 
inslag i samhället. Enbart internet räcker inte. 

6.3.2 Skönjbara framtidstrender 
Richard Florida har beskrivet hur omställningar på grund av djupgående kriser i samhället orsakat 
förändringar i den byggda miljön, i form av nya spatiala, ofta strukturella lösningar181

 

. 
Förändringarna har bl.a. påverkat arbeten, konsumtionsmönster och livsstilar som en konsekvens 
av djupgående samhällsförändringar. Författaren redovisar sin forskning avseende de processer 
som följt på tidigare globala finansiella kriser och på tendenser som redan är synliga.  

Sammantaget innebär förändringarna krav på goda och snabba markbundna kommunikationer då 
bebyggelse kommer att lokaliseras utmed transportvägarna med anknytning till större regioner. 
Lösningar på problemen kommer att skilja från ort till ort. För att slippa tidsödande resor kommer 
mer arbete att behöva utföras lokalt. Florida förutser också ett behov av att öka medborgarnas 
lokala inflytande på livsmiljön. 182

6.3.3 Ett IT-samhälle växer fram 

 

Den beskrivna globala utvecklingen har även påverkat förhållandena i Sverige. Nyckelbegrepp i 
denna process blev ”den nya ekonomin”, ökad tjänsteproduktion, nätverksekonomi, 
medborgarengagemang och betydelsen för samhällsbyggandet. Andra viktiga faktorer var 
kunskapsutveckling och såväl uppkomst som spridning av innovationer. 
 
Åke E Andersson och Ulf Strömquist beskrev redan 1988 hur det svenska efterindustriella 
samhället skulle vara beroende av nya kommunikationsmönster. Författarna beskrev vad de kallade 
K-samhället som baserade sig på kunskap, konst och kreativitet. De regioner som av den 
                                                 
176 Castells (2001/2002) 
177 I en senare bok Castells (2009) diskuterar författaren hur stora organisationer utövar makt via internet genom 

kommunikation och hur makten konstrueras i kommunikationsprocesserna.. 
178 Castells (1996, 1997, 1998) 
179 Castells(ibid) 
180 Castells (ibid) 
181 Florida (2010). 
182 Florida (ibid) 
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anledningen hade bästa betingelserna för stark tillväxt var främst orter med högre utbildning 
exempelvis universitetsstäderna med omgivningar183

 
.  

Den utveckling vi ser i Sverige överensstämmer med ovanstående förutsägelse. Koncentration av 
verksamheter sker i huvudsak till storstadsområden. Lokalisering av ekonomiska verksamheter till 
speciellt dessa med en påföljande migration av arbetsför befolkning har medfört ekonomisk 
värdetillväxt184. En stark drivkraft för företagen vid lokaliseringen var strävan efter ekonomiska 
skalfördelar, att kunna fördela fasta kostnader på flera samverkande enheter, men också att kunna 
knyta kompetens till sig. I konsekvens därmed påvisar Ulf Strömquist betydelsen av 
närmarknaders storlek för tillväxt och välfärd. Modern ekonomi är således kraftigt urban185

 
.  

I Sverige svarar storstadsregionerna, Stockholm/Mälardalen,  västkusten med Malmö och 
Göteborg för den ojämförligt högsta förädlingstillväxten. Undantag är endast några enstaka mindre 
regioner med bra tillväxt. Vissa regionala centra, varav några med universitet har god tillväxt, men 
inte tillnärmelsevis som storstadsregionerna. Ofta kännetecknas små regioner av att vara 
specialiserade för någon fjärrmarknad186. Det är kunskap, teknologi och innovation som 
bestämmer konkurrensförmågan i näringar och regioner, även globalt. Regioner med hög 
tillgänglighet i form av transport- och IT-system har också högre innovationskapacitet187

 
.  

För de svenska klustren188

 

 har storföretagens etableringar stor betydelse för omgivande regioner. 
Näringslivets strukturomvandling har medfört att den största tillväxten sker inom företagsinriktade 
tjänster, men även de tillverkande storföretagen bidrar till en sådan utveckling. Tjänster såsom 
forskning och utveckling, underhåll, IT har avskilts i separata företag eller lagts ut på externa 
specialiserade företag. Denna typ av företag har välkvalificerad personal, dock varierar 
kunskapsintensiteten i näringslivet stort mellan branscher och regioner.  

Sammanfatttningsvis konstateras att i Sverige sker en centrering av företagande och 
kunskapsinhämtning till storstadsregionerna vilket leder till ökad tillväxt. Innovationsförmågan, 
även den kopplad till kunskap, är avgörande för konkurrensförmågan hos näringslivet. 
Kunskapsintensiva företagstjänster är den verksamhet som hade högst tillväxt åren 1996-2006189

6.3.4 Mobilt liv och arbete 

. 
Mycket goda transport- och IT-systemen är starkt relaterade till regionens förmåga i detta 
avseende. 

Arbetsresornas utsträckning har ökat kraftigt under de senaste 40 åren dock med bibehållna 
restider190. Tidigare urbanisering byggde på täthet i rummet medan regionsförstoring eller utspritt 
boende runt större tätorter bygger på närhet i tid. Gärna grupperat utmed kommunikationsleder191

                                                 
183 Andersson & Strömquist (1988) 

. 
Det är också inom dessa allt större geografiska regioner som företagens huvudsakliga rekrytering 
av arbetskraft sker. Ur miljösynpunkt blir det då angeläget att minska arbetsresorna genom att 

184 Tillväxtanalys (2009) 
185 Strömquist  (2006)  
186 I dessa regioners län bor ca 2,3 milj (i tätorter >200 innevånare) av landets drygt 9 milj innevånare. Dessa regioners 

arbetsmarknader har en befolkning på ca 4,2 milj innevånare. År 2015 beräknas 60% av landets befolkning bo i 
storstadsregioner (Strömquist, 2006) 

187 Nutek (2008) 
188 Braunerhjelm (2001).Med kluster avses här ”produktion som är väl avgränsad i såväl produktrummet som 

geografiskt” ex. Kista med informations- och kommunikationsteknologi.  
189 Nutek (2008) 
190 Nutek (ibid). Av Nutek benämnda funktionella analysregioner (FA-regioner) för uppföljning av utvecklingen. 
191 Nutek (ibid). 
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kunna utföra mer arbete i bostädernas närmiljö eller att organisera arbetsmöten på ett annorlunda 
sätt. 
 
Nutek pekade i en rapport på att IT är en generell teknik, som passar i varierande strukturer. 
Resultat uppstår endast i kombination med andra drivkrafter192

 

. Vid bedömningar av framtiden 
måste man därför sätta in IT i något sammanhang. För denna uppsats gäller det boendet och livet i 
lokalsamhället. 

Bo Dahlbom varnar för att låta tekniken styra utvecklingen av vårt samhällsbygge. Han uppmanar 
istället oss att ta en mer aktiv del i byggandet av framtidsvisioner för samhället. Han menar att vi 
framför oss har ett mer komplext, sammanhängande samhälle med ökad konkurrens och mer 
marknadsinriktade lösningar. Rutintjänster finns tillgängliga på nätet. Handel snarare än 
produktion dominerar näringslivet, vilket påverkar värderingar och samhällsliv. ”Umgänget mellan 
människor ökar, men relationerna blir mer tillfälliga och ytliga” 193

 

(jämför med Facebook och liknande 
sociala media) . 

Det av Dahlbom beskrivna marknadssamhället domineras av kommunikation och mänskliga 
möten. Han spår att arbetslivet når in i hemmen. Samma tanke att förena arbete och boende med 
tele- och datateknik framför arkitekten Jöran Lindvall och skribenten Ann-Kristin Myrman. De 
ifrågasätter dock om vi kommer att vilja arbeta från bostaden eller möjligen från alternativa 
arbetsplatser nära bostaden. Mycket arbete bedrivs idag på caféer, på olika andra mötesplatser i 
samhället, på resor osv.194. Det finns också en mängd utrustning som kan anslutas till bredbandsnät 
och internet. I flera bostadsföretag med fiberoptiskt öppet nät kopplat till hushållen kan modem 
installeras som är oberoende av TV-operatör och medger interaktiv kommunikation (Open 
choice)195. Abonnemang med såväl IP-TV, IP-telefoni och bredband (triple play)kan erhållas dock 
är då internetanslutning nödvändig196

 
.  

Att arbeta på distans ställer speciella krav på närhet till miljöer som befordrar kreativitet och 
kunskapsutveckling. Anders Ewerman och Håkan Hydén tar upp frågan om specialisters 
möjligheter till distansarbete samtidigt som kraven på stimulans från forskning och utveckling 
ökar. Arbete på annat håll än på den geografiskt bundna arbetsplatsen kommer att ställa särskilda 
krav på kompetensutveckling. I ett längre perspektiv kan detta komma att innebära problem för 
arbetsformen. Arbete på distans medför speciella problem för inlärning, såväl på individnivå som 
på organisationsnivå. Erfarenhetsutbytet och inte minst överföring av s.k. tyst kunskap försvåras. 
Såväl specialister som innovationer kräver närhet och stora närmarknader för hushåll och företag 
för kunskapsutveckling197. Relationen mellan arbete och lärande på distans behandlas av Birger 
Rapp och Charlotte Björkengren198

6.3.5 Trender i lokalsamhället 

.. 

Arkitekten William J. Mitchell skriver om betydelsen av att ”skapa en urban väv som ger olika sociala 
grupper möjligheter att korsa varandras väg och samverka, snarare än att leva åtskilda genom avstånd eller 
innanför bevakade murar – en laptop på torgcafébordet istället för en PC i den innestängda bostaden”199

                                                 
192 Nutek (1997) 

. Mitchell 
ger en insiktsfull och lättillgänglig översikt av möjligheterna med ny IT-struktur i lokalsamhället 
och i våra bostäder. 

193 Dahlbom (2007) 
194 Lindvall&Myrman (2001) 
195 Se Open Choice (2004)  
196 Se Bredbandsväljaren (2010) 
197 Ewerman & Hydén (1997). 
198 Rapp & Björkegren (1998). 
199 Mitchell (1999/2000) 

http://www.openchoice.tv/�
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Mitchell200

 

 ger förenklat några grundläggande designprinciper för utformningen av hur framtida 
hållbara byggda miljöer ska utformas med stöd av telekommunikationer (här återgivna i korthet) 

• Avmaterialisering. Fysiska konstruktioner kan i flera fall ersättas av elektroniska lösningar 
som minskar avfallsproduktion, resor, energibehov för uppvärmning osv. Exempelvis kan 
bankärenden, mer sjukvård, äldreomsorg i större utsträckning ske från alternativa platser 
såsom bostäder. 

• Minskad rörlighet. Mycket resande kan ersättas med telekommunikationer. Mitchell 
framhåller också att polycentriska städer som består av ”kompakta, mångfunktionella kvarter 
med det mesta på gångavstånd som binds samman med effektiva transporter och 
telekommunikationslänkar”. En sådan lösning består då i att föra samman bostäder, 
arbetsplatser och service geografiskt. 

• Anpassning efter kundens önskemål. Mitchell nämner som exempel elektroniskt överförda 
tidningar komponerade efter intresseområde och utprintade. Taxibilar med gps-positioner 
för styrning av beställningar. Andra exempel är transportplanering och specialanpassning 
av arkitektoniska element istället för ”oformlig” standardisering. 

• Intelligent drift. Minimering av media för att motverka resursslöseri av ex. vatten, bränsle, el. 
Det betyder bland annat styrning av luftkonditionering, uppvärmning belysning, elektriska 
apparater osv. 

• Mjuk omvandling. I stor utsträckning finns redan erforderlig byggd miljö som behöver 
omvandlas för att passa en ny tids krav. Att förändra dessa tidigare miljöer ställer stora krav 
på anpassning och icke-destruktiv omvandling. 

 
Slutsatsen av ovanstående är att internet kan ersätta transporter i viss utsträckning men också att 
det bör bli möjligt att skapa mångfunktionella kvarter och tätorter. Fastighetsdriften kan dra 
väsentlig nytta av IT-utvecklingen. Anpassning till befintlig bebyggelse ställer krav på såväl 
samhällspolitiska som mänskliga resurser. 

6.4 IT i lokalsamhället - svenska utgångspunkter 
6.4.1 Betydelsen av lokal samverkan 
Lokalsamhället präglar flertalet av dess medlemmarnas liv. De flesta boende tillbringar sin 
huvudsakliga tid lokalt, för många all sin tid. Av denna anledning är det viktigt det finns tillgång till 
stimulerande aktiviteter och service på orten. 
 
De sociala relationerna i lokalsamhället betyder mycket för människors levnadsvillkor. Faktorer 
som behandlas i bl.a. rapporter av boendeforskarna Jan-Erik Lind och Sven Bergenstråhle samt av 
Anna-Lena Högberg och Erik Högberg. En av de främsta är att boendet ska ge trygghet. 
Komponenterna i begreppet är säkerhet och gemenskap201

 

. Säkerheten för en barnfamilj kan vara 
säkra och bilfria lekmiljöer medan det för pensionärshushållet mer är kopplat till att slippa 
störande grannar eller risk för inbrott.  

Lokalsamhället ska vara utgångspunkt för interaktion mellan människor dels genom samverkan 
kring gemensamma intresseområden dels också vara en arena för intressekonflikter. Samhället hålls 
samman av människorna som verkar i samhället och deras känsla för gemenskap. Graden av en 
sådan gemenskap ger förutsättningar för känslan av trygghet och påverkar människors självkänsla. 
Gemenskap ger även en person en social identitet, som för många är eller varit kopplad till andra 
verksamheter såsom arbetet eller skola.  
                                                 
200 Mitchell (ibid) 
201 Lind & Bergenstråhle (2004), Högberg & Högberg (1999). 
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I lokalsamhället verkar en mängd olika människor. Där finns inte bara de boende utan även 
företrädare för föreningar, kyrkliga organisationer, bostadsföretag, kommersiell service av olika 
slag, men också från landsting och kommunala förvaltningar. Således många aktörer som har till 
uppgift att arbeta direkt med de boende.  
 
För att samspelet mellan alla dessa olika människor ska fungera är behovet av mötesplatser stort. 
Inte minst Jan Gehl och Lars Gemzøe har beskrivet vikten av att ta hänsyn till detta vid planering 
av bebyggda miljöer202

 

. För vissa sker kontakterna med andra naturligt genom arbetet medan det 
för andra behöver skapas mötesplatser eller naturliga kontaktpunkter i lokalsamhället. Allt för att 
hålla ihop lokalsamhället. Nuvarande utveckling med sociala medier på internet gör att många 
istället söker sina kontakter den vägen. Dessa kontakter är oberoende av geografisk närhet och kan 
på sikt leda till ökad isolering i lokalsamhället.  

Att bygga upp lokalsamhällets känsla av gemenskap betyder mycket och inom olika områden. 
Erfarenheterna från boendeservicedelegationens insatser i kommunerna redovisades av Tommy 
Birgersson och Ursula Armbruster203. I ett väl fungerande samhälle med stödjande nätverk av 
grannar och professionell personal kan äldre människor bo kvar längre i sitt egna hem. På 
motsvarande sätt kan exempelvis en öppen förskola bryta ensamstående föräldrars isolering och ge 
stöd i en ibland svår situation. En samverkan mellan aktörerna i bostadsområdet leder till 
organiseringsprocesser som gör organisationerna mer tvärsektoriella. För att uppnå detta krävs 
dock en medveten politisk insikt och vilja204

 
. 

Tekniska lösningar för service och trygghet kan bidra till att förlänga den tid som människor kan 
bo kvar i sin vanliga bostad. Dels går det att via IT erbjuda olika tjänster till de boende och till de 
organisationer som ska förse de boende med service av olika slag t.ex hemtjänsten, sjukvården, 
kyrkan och dagligvaruhandeln205. Dels kan den nya tekniken få en vidgad social betydelse och 
förstärka funktionen av de nätverk som ofta finns lokalt206

 
.  

Castells har beskrivit detta senare då han redovisar effekten för medborgarna/konsumenterna och 
samhället baserat på olika tidigare forskares studier207

• Den sociala interaktionen via internet hade ingen direkt allmän effekt på vardagslivets 
mönster annat än att den kompletterade befintliga sociala relationer. E-postanvändning 
hade en positiv umgängeseffekt och var ett tillägg till den sociala interaktionen. 

. Här i sammandrag:  

• Internetanvändarna träffade vänner oftare än icke-användarna. 
• Internetanvändare hade en likvärdig eller högre nivå av medborgerligt och politiskt 

engagemang än bland icke-användarna. 
• Internet hade en positiv effekt på den sociala interaktionen och ökade öppenheten för 

andra informationskällor 
• Människor anpassar internetanvändningen till sitt liv snarare än att anpassa sitt beteende till 

tekniken. 
• Det nya umgängesmönstret i samhällena kännetecknades av nätverkande individualism. 

Många kontakter hade enbart ett kortsiktigt syfte efter intresse för stunden. 

                                                 
202 Gehl & Gemzøe (2000) 
203 Birgersson & Armbruster (1994) visar exempel på olika former av samverkansprojekt och konsekvenser av dessa 

inom landets kommunerna.  
204 Birgersson & Armbruster (ibid) 
205 Gustavsson & Keijer (1999). 
206 jfr Granovetter (1973 och 1982) ”weak ties/strong ties” 
207 Castells (2001/2002) 
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• Internet visade sig också effektivt för att upprätthålla svaga förbindelser som annars kanske 
inte skulle infrias vid en fysisk interaktion i jämförelse med värdet av kommunikationen. 

 
Att skapa arenor för att etablera kontakter mellan människor blir därför en väsentlig uppgift för 
lokalsamhället. Dessa möten kan ske genom att fysiska mötesplatser skapas, men också genom att 
nyttja virtuella mötesplatser via IT-nät. Möjligen skulle detta kunna minska avståndet mellan de 
som arbetar i lokalsamhället och befolkningen i övrigt.  

6.4.2 Lokala nät för lokalsamhället 
Nedanstående citat från Staden i Staden208 ger ett svar på frågan om vad som är bra med ett lokalt 
IT-nät som tillåter lokala direktkontakter209

”Mycket av det vi gör i vardagen bygger på lokala kontakter. Vi tror därför att det är bra med en lokal 
mötes- och marknadsplats, där du gör affärer med lokala leverantörer och samarbetar med dem du brukar 
samarbeta med. All trafik inom stadsnätet går oerhört snabbt och behöver aldrig belasta 
Internetanslutningarna. I och med att stadsnätet är anslutet till andra stadsnät och regionala nät samt till 
Internet så har du den lokala, regionala, nationella och globala marknaden i en och samma anslutning.” 

: 

 
I intervjuer i Vällingby har behovet av att nå alla hushåll inom ett lokalsamhälle betonats210

 

. Ett 
exempel på vikten av att råda över och anpassa IT-nätet efter lokala behov åskådliggörs av ett 
tidigt fall inom Landskronahems bostadsbestånd. Landskrona kommun skulle genom 
äldreomsorgen förse  lägenheterna i ett serviceboende med larm via bredbandsnätet. Nätägaren 
omintetgjorde detta genom att kräva ett fullständigt internetabonnemang för varje 
vårdnadshavares lägenhet. 

Det lokala nätverk som visas i fig.3 kännetecknas av att konsumenterna kan gå in och ur utan att 
vara beroende av en kommersiell operatör. Operatörerna driver utvecklingen och har byggt upp 
affärsmodeller som svarar mot deras egna kommersiella behov. Därför byggs kunddatabaser upp 
med uppgifter om kundernas olika karaktäristika strukturerat efter företagens affärsmodeller. 
Följden blir att systemarkitekturen blir hierarkisk.(mellan server och konsumentens dator). En 
sådan struktur riskerar också att låsa in konsumenten och cementera relationer. Phillippe Charas 
har beskrivet detta och betonar istället vikten av att skilja på transport, tjänster och tillit i 
nätverken211. Motsvarande förhållanden betonas i idealmodellen som används i denna studie212

 
  

Charas beskriver en icke-hierarkisk systemstruktur, ett intranät, där konsumentens dator ansluter 
direkt till andra konsumenters datorer som ett intranet. En sådan arkitektur ger även möjlighet för 
små och stora företag att produktutveckla i nätverk istället för i hierarkier vilket leder till mindre 
kapitalbindning. Produktutvecklingen blir effektivare då kopplingen till marknaden blir mer direkt. 
Detta sammantaget har stimulerat kreativiteten och höjt kvaliteten213

 
 

Bilaga 2 till denna studie behandlar hur IT kan stärka äldre människors möjligheter till kvarboende 
genom förbättrade lokala förhållanden. Fritidsaktiviteter såsom aktivt föreningsliv, goda 

                                                 
208 Öresundskraft (2010)  
209 Tankar om lokala IT-nät har funnits tidigare se Näringsdepartementet (2005) 
210 Gustavsson & Keijer (2000). ISenare har internet via bredband angivits som ett av samhället förordat 

kommunikationsverktyg. ”Inkludering av alla är en hörnsten i EU:s politik inför ett informationssamhälle.” 
Kommissionären Reding vid presentationen av Rigadeklarationen 2006.  

211 Charas (2004) 
212 Se avsnitt 5. 
213 Charas (ibid). Se även avsnitt 6.4 samt exempel från bla Putnam, Gnosjö, Fosie i Malmö och självorganisation av 

lokala förhållanden beskrivet av Ostrom i avsnitt 6.2.  
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grannkontakter, bra service i grannskapet samt stöd för trygghet och säkerhet blir då viktiga 
faktorer. Förhållanden som förstärks av nätverk mellan människor i grannskapet214

 
 

Greger Sandström beskriver idén om lokala IT-nätverk som fanns med i två stora projekt rörande 
ny IT i bostaden215

 

. Projekten avsåg så kallade hemmanät, ett intranät, som fanns med i de 
upphandlade projekten. Anläggningarna var projekterade för fastigheterna Vallgossen med 126 
lägenheter respektive Ringblomman med 59 bostadsrättslägenheter i Stockholm. Näten var 
avsedda för hushållsnära tjänster och kommunikation. Installationerna kom dock inte till utförande 
då leverantören av systemet förhandlade bort hemmanäten mot att bostadsrättshavarna 
kompenserades. Motivet för leverantören var att slippa den femåriga garantin gentemot 
användarna. 

I stadsdelen Fosie i Malmö upprättades i början av 2000-talet ett lokalt IT-nät som snart kom att 
bli uppskattat inte minst från föreningslivet. Spridningen var stor mellan användarnas olika åldrar. 
Nätet hade funktionen att sätta medborgare i kontakt med andra medborgare. Föreningar utgjorde 
ofta noder på plattformar som bildades. Många blev besvikna då nätet skulle läggas ner vid 
årsskiftet 2010/2011. Intresset för att använda nätet hade dock minskat under senare år. En 
anledning var att tekniken var gammal och besvärlig. Stadsnätet är nu utbyggt och via internet kan 
medborgarna nå politikerna. Övriga funktioner på det gamla nätet är obeaktade. I den nya 
lösningen med kontakt via internet upplever många att inflytandet på de kommunala 
angelägenheterna minskas och begränsas. De upplever att det snarare blir e-service i stället för 
inflytande genom diskussion. Nu blir kontakten via e-assistenter.216

 
 

Exemplet ovan visar på att det är de lokala intressena som är gemensamma. På en högre nivå 
riskerar dessa dagliga gemensamma intressen bli urvattnade. För närvarande finns ingen tung aktör 
som bevakar frågan om lokala nät. I landet finns ett fåtal dominerande aktörer och en 
regleringsmyndighet som är fullt upptagen med att hantera konkurrensen mellan operatörerna. 
 
Avsnittet visar på möjligheten och ett sannolikt behov av att etablera lokala nät för lokala tjänster 
och kommunikation. Ovanstående visar också på att lokala lösningar kan ha positiva effekter såväl 
för den enskilde individen som för samhället. Ett sådant nät kan stärka den lokala utvecklingen 
såväl som att bygga sociala relationer.217

6.5 IT-infrastrukturen som artefakt 

  

6.5.1 Bredbandsnät i Sverige 
År 2000 inleddes en kraftig utbyggnad av IT-infrastrukturen med ett optofibernät för att knyta 
samman landets kommuner218. Vid detta tillfälle erbjöd Telia ADSL-anslutningar på ett fåtal orter. 
En kraftig uppgradering av kabel-TV-nätet för datakommunikation skedde succesivt i de större 
tätorterna. En stor andel av hushållen hade tillgång till internet via uppringda modem. Under 2001 
fördubblades andelen hushåll med abonnemang med hög överföringskapacitet219

                                                 
214 Birgersson & Armbruster (1994). Se även Putnam ovan 

. Under perioden 
började även fiber användas i accessnäten. 

215 Sandström (2003) 
216 Från www.aktivstad.net i nov 2010. Kompletterande intervju med repr. för organisationen i dec 2010 
217 Karaktären på de åsyftade lokala näten skall ha karaktären av intranet. Svenska datatermgruppen föreslår istället 

termen ”icke-hierarkiska nät” för nät där det inte finns någon central lagring av information om vad användarna 
lägger ut och där alla användare kommunicerar direkt med varandra (CS språkwebb på 
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=icke-hierarkisk (2011-05-04). 

218 Se SOU 2003:78  och PTS (2002) 
219 PTS (2001b). I hög överföringskapacitet inräknades ADSL, fiber och uppgraderade kabel-TV-nät. Se även PTS 

(2000).. 

http://www.aktivstad.net/�
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=icke-hierarkisk�
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I januari 2003 hade 1,1-1,2 hushåll möjlighet att ansluta till ett IT-nät med hög kapacitet220, då var 
samtliga kommuner anslutna till ett nationellt stamnät. Över 90% av landets tätorter hade 
anslutning till ett ortssammanbindande nät. Antalet tätorter med områdesnät i någon del av orten 
utgjorde ca 50% av Sveriges tätorter. Flerbostadshus hade högre anslutningsgrad än villor.221

 
 

Bredbandskartläggningen 2009 visar på en hög täckningsgrad då det gäller möjligheter att ”utan 
dröjsmål och nämnvärda omkostnader kunna köpa en bredbandsaccess via accessteknikerna” . 
Under 2009 anges att i det närmaste samtliga hushåll och arbetsställen har sådan tillgång till 
bredband222

 
. 

 

 

Fig. 4: Utvecklingen av tillgång till dator, internet och bredband i Sverige 1995-2009 i procent av befolkningen223

 

  
 

Nedanstående tabell visar på hur tillgången, i procent av befolkningen, på datorer, internet och 
bredband i hemmet förändrats sedan 1995. Speciellt syns hur tillgången till bredband förändrats 
under denna studies tidsrymd. Nedan stående figur ger också en uppfattning om andelen som 
utgörs av fiber. 
 
 
Tabell 5: Tillgången på datorer, internet och bredbandet i hemmet i procent av befolkningen224

 
 

Årtal 1995 

% 

2000 

% 

2005 

% 

2009 

% 

Dator 25 62 79 86 

Internet 2 51 72 83 

Bredband - 3 43 78 

 
 

                                                 
220 PTS (2003a) 
221 PTS (ibid) 
222 PTS (2010a). PTS definierar här täckningsgrad som tillgång till bredbandsaccess med kabel-TV-nät och fibernät 

inom 353 m från fastighet som kan ansluts med någon av accessteknikerna. 
223 WII (2009). Förutom lokalt nätverk med fiber, ingår snabb förbindelse via kabel-TV, xDSL och via 3G-nätet SCB 

(2009). 
224 SCB (ibid) 
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Fig 5 nedan visar att våren 2009 hade 29% av internetanvändarna eller 21% av befolkningen, 16 år 
och äldre, tillgång till bredband via fiber/LAN225

 

. 

 

Fig. 5: Förändringar av befolkningens huvudsakliga internetuppkoppling i hemmet226

6.5.2 Kulturkonvergens 

(i %-andelar av 
befolkningen) 

Ett nytt paradigm är under utveckling där konsumenterna interagerar med medieinnehållet och 
även kan producera innehåll på IT-nätet.  
 
Under de senaste decennierna har det ofta diskuterats hur branscherna för media, datorer och 
kommunikation konvergerar genom digitalisering. Henry Jenkins pekar i sin bok 
”Konvergenskulturen - där nya och gamla medier kolliderar” på hur krafter bryter ner gränserna 
mellan olika medier till följd av IT-utvecklingen. Konvergensen och enligt författaren även en 
divergens sker dock på ett mer komplext sätt227. Ett förhållande som påpekades redan 1983 av 
Ithiel de Sola Pool228

 
. 

Vad som skiljer den nya konvergerande teknologin från de tidigare åtskilda teknologierna är att den 
gör det möjligt att sprida ett och samma innehåll genom många olika kanaler. Innehållet kan sedan 
tas emot på olika typer av utrustning. T.ex TV-program kan tas emot på TV-apparaten, på en 
läsplatta, i datorn eller i vissa typer av telefoner. Tidigare mediesituation med ett bestämt medium 
för en användare är överspelat. Idag lever de olika medierna till viss del parallellt med anammande 
av den digitaliserade tekniken. IT-utvecklingen är en fortgående process, vars riktning och 
konsekvenser det är omöjligt att sia om på längre sikt. Att IT under överskådlig tid kommer att 
vara en dominerande faktor i samhällsutvecklingen torde inte vara ett alltför djärvt påstående. 
 
Med konvergens menar Jenkins ”flödet mellan medieplattformar, samarbetet mellan olika mediebranscher och 
rörligheten hos mediepubliken som söker överallt i jakt på upplevelser. Konvergens är ett ord som lyckas beskriva 
teknologiska, industriella, kulturella och sociala förändringar beroende på vem som talar och vad de tror att de talar 
om”. Jenkins visar på vad han kallar en deltagarkultur där konsumenten som aktör stimuleras att 
söka och foga samman ny information från olika medier. Konsumentens interagerande med olika 

                                                 
225 SCB (ibid) 
226 WII (2009) 
227 Jenkins (2006/2008) 
228 Pool (1983) 
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medier möjliggörs. Konvergens uppstår enligt Jenkins i huvudet på enskilda individer och genom 
deras sociala interaktion229

 
. 

Även William J Mitchell beskriver hur människor interagerar i de digitaliserade systemen230. 
Nicholas Negroponte betonar vikten av vad han kallar öppna system som han menar befordrar 
entreprenörsandan och fantasin. Resultatet av detta förväntas inte bara bli ett antal framgångsrika 
företag utan också större valfrihet för konsumenten. Han framför att ”ett genuint öppet system ägs av 
allmänheten och är verkligen tillgängligt som en grundsten som alla kan bygga på” 231

6.6 Några fördjupade begrepp 

. 

6.6.1 Lokalsamhälle 
I denna studie är begreppet ”lokalsamhälle” ofta återkommande varför betydelsen av begreppet 
behöver klargöras. I synnerhet som begrepp som grannskap, lokalsamhälle och community kan 
vara svåra att skilja åt och kan ges något skiftande innebörd. Alf Ronnby232 konstaterar att de förra 
begreppen är kopplade till geografiskt avgränsade områden medan community kan variera i storlek 
men syftar på en social grupp med stark känsla av samhörighet. I denna studie syftar begreppet 
community på en sådan grupp, sammankopplade och interagerande via internet233

 
.  

Lokalsamhälle. Anders Törnquist234 behandlar ovanstående begrepp utförligt. Såväl lokalsamhälle 
som grannskap är olika former av community enligt honom. Grannskapet står för ett vanligen mindre 
geografiskt område. Begreppen står dock för olika perspektiv på socialt arbete235. Inom fysisk 
planering och socialt förändringsarbete användes ofta begreppet grannskap. Begreppet är då 
vanligtvis kopplat till boende, ofta som ett ideal236

 
.   

Törnquist gör en genomgång av hur olika forskare behandlat begreppet och fastnar slutligen för en 
definition utarbetad av Matts Mattsson baserad på ett antal indikatorer för ett lokalsamhälle237

 
. 

• det är ett avgränsat geografiskt område. Lokalsamhället ”omfattar en avgränsad och allmänt 
erkänd geografisk yta t.ex. en by, en socken, en kommundel, ett postområde eller ett valdistrikt” 

• det präglas i hög grad av territoriell integration, ”dvs många av innevånarnas gemensamma 
verksamheter utspelar sig inom samma geografiska enhet” 

• det utgör ett handlingssystem. ”Lokalsamhället är en viktig utgångspunkt för interaktion mellan 
medlemmarna, för såväl samarbete som för intressekamp mellan olika individer, grupper och klasser” 

• det står för gemenskap. ”Samhället hålls samman av sina medlemmar. Ett lokalsamhälle betyder 
mycket för medlemmarnas självkänsla och upplevelse av social identitet” 

• det har en urskiljbar historia. ”Ett lokalsamhälle har en urskiljbar historia, ekonomi och kultur. Den 
gemensamma historien och de lokala traditionerna påverkar relationerna mellan medlemmarna. En 
specifik värderingsstruktur består över tiden” 

• det har en viss grad av självständighet. ”Lokalsamhället har i varje fall viss självständighet i relation 
till omgivande samhällen” 

 

                                                 
229 Jenkins (2006/2008) 
230 Mitchell (1995/1997) 
231 Negroponte (1995/1995) 
232 Ronnby (1992) 
233 Se ex. Putnam & Feldstein (2003) 
234 Törnquist (2001) 
235 Törnquist (ibid) 
236 Se bl.a. Franzén & Sandstedt (1981/1993) 
237 Törnquist (2001) och Mattsson (1996) 
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Ovanstående definition av lokalsamhälle speglar begreppets komplexitet väl och används för denna 
studie. 

6.6.2 Infrastruktur 

I dagligt tal så avser vi med infrastruktur de övergripande fysiska system som behövs för att det 
industriella samhället ska fungera. Exempel på dessa är förädlings- och distributionssystem för 
vatten , el, tele, radio och TV. Vägar, järnvägar och avloppsnät, flyg med flygplatser, anläggningar 
för sjötrafik osv. är exempel på andra system. Utöver dessa system finns även en mängd 
immateriella system som är delar av infrastrukturen såsom samhällsinstitutioner med lagar och 
förordningar, utbildningsväsendet, finansiella system, kunskaper osv. Infrastrukturen har bidragit 
till landets industrialisering och utveckling. Vad som ska inbegripas i den samhälleliga 
infrastrukturen är beroende av perspektivet. 

Infrastruktur och IT-infrastruktur 

 
Redan från utvecklingen av telegraf och radio har en förskjutning av begreppets innebörd skett 
mot icke-fysiska komponenter. Janlert238

 

 beskriver detta som att ”mjukvaran” fått större betydelse 
och inkluderar i denna industrisamhällets administrativa apparat. Infrastrukturen innefattar 
procedurer, kommunikationer och kompetenser.  

Med IT-infrastruktur avses de samhälleliga övergripande system som behövs för att samhället ska 
fungera vad gäller IT-försörjning. Infrastrukturen innefattar procedurer, kommunikationer och 
kompetenser såväl som fysiska anläggningar som regler för användande eller annan mjukvara.  
 
IT-kommisionen beskrev komponenterna i infrastrukturen 2004 som239

• ”Fysisk infrastruktur (fiberkablar och förmedlingsutrustning)  
:  

• Kommunikationsarkitektur (regler eller protokoll efter vilka systemen kommunicerar) 
• Logisk infrastruktur (stödsystem som ger samtrafikmöjligheter, uppslagning av 

domännamn, säker nationell tid, etc.)  
• Säkerhetsfunktioner (dvs. kryptering) 
• Lagstiftning 
• Kompetens” 

Denne driver nätet, säljer lokala accesser till slutkund, operatörer och tjänsteleverantörer. KO bör 
inte ha några egna tjänster utan vara neutral och fungera som mäklare av dessa. 

Kommunikationsoperatör 

 
Exempelvis har OpenNet rollen som KO för de allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm inom 
några geografiska områden. I uppdraget ingår240

• Förhyrning av befintligt passivt nät  
: 

• Investering och installation av aktivt system. 
• Avtal och anslutning av konkurrerande tjänsteleverantörer för ISP, telefoni, TV, mm. 
• Drift, övervakning och underhåll av nät. Support för anslutna tjänsteleverantörer där 

respektive tjänsteleverantörer svarar för egen kundsupport. 
• Lokal samordning av marknadsaktiviteter. 

 
 

                                                 
238 Janlert (2004) 
239 IT-kommissionen (2004)  
240 OpenNet (2003) 

http://www.opennet.se/atlas/file.php?id=1988�
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Konkurrensneutral – upplåtelse av IT-nät till operatörer på icke-diskrimerande villkor. Begreppen 
”operatörsoberoende nät”, ”operatörsneutrala” och ”öppna nät” syftar alla till att uppnå 
konkurrensneutralitet. De beskriver olika aspekter av nätets upplåtelse, ofta användes de synonymt 
(jmfr ”operatörsoberoende nät” och ”öppna nät” nedan). 

Konkurrensneutrala nät 

 
 I PTS rapport 66/2003241

Öppenhet  anger att nätet ska vara öppet för alla 
 behandlas begreppen öppenhet och neutralitet enligt nedan 

• att ansluta sig som användare. Tydliggjort i stadsnätets strategiförklaring ska finnas att 
anslutning kan ske successivt och att nätet byggs ut organiskt på användaresidan. 

• att ansluta sig till som tjänsteleverantörer givet att de följer de för nätet fastställda reglerna. 
• att utvidga givet att utbyggnaden följer de för nätet fastställda reglerna. 
 

Neutralitet ska gälla mot tjänsteleverantörerna. Dessa ska erbjudas att leverera tjänst på alla 
förädlingsnivåer som är ekonomiskt försvarbara. Huvudprincipen är att KO inte ska begränsa 
möjligheterna för en tjänsteleverantör att ansluta genom att erbjuda nättjänster på viss 
förädlingsnivå. 

• Ingen illojal konkurrens får förekomma från KOs sida. 
• Alla tjänsteleverantörer inom en och samma kategori skall erbjudas lika villkor för 

tjänsteleverans. 
 

Operatörsoberoende nät eller operatörsneutrala nät – operatörer kan ansluta sig till IT-infrastrukturen på 
icke-diskriminerande villkor. För att citera PTS rapport 66/2003242

”Den grundläggande idén i operatörsneutrala nät är att flera tjänsteleverantörer utnyttjar en gemensam 
infrastruktur, i stället för parallella. Konceptet bygger på existensen av en neutral part som bygger upp ett 
operatörsneutralt nät som är att likna vid en ”marknadsplats” och på denna plattform för samman 
slutanvändare och tjänsteleverantörer.”  

: 

 
Öppna nät – SABO har föreslagit kriterier för öppna nät enligt följande243

• Nätet ska vara öppet för alla tjänsteleverantörer som vill ansluta sig och godkänner de 
villkor som kommunikationsoperatören eller liknande angett. 

: 

• Villkoren ska vara lika för alla tjänsteleverantörer inom samma tjänstegrupp (Internet, IP-
tele, IP-TV m.fl. grupper).  

• Nätet ska klara leverera multimediatjänster av bra kvalitet med standardiserad teknik 
• Nätet ska klara av samtidigt mottagande av flera tjänster. 
• Enskilda hyresgästhushåll ska själva kunna välja av det tjänsteutbud som marknaden 

erbjuder oberoende av vad andra hushåll i samma fastighet eller bostadsföretag väljer. 
• Tjänsteleverantörerna ska konkurrera på lika villkor. 

 

                                                 
241 PTS (2003b) 
242 PTS (ibid) 
243 SABO (2007) 
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7 Genomförande av studierna 

7.1 Översikt 
Resultaten av enkätundersökningen riktad till SABO-företagen vid årsskiftet 2000/2001 gav vid 
handen att det kunde vara intressant att följa upp utvecklingen för vissa av bostadsföretagen och 
några särskilda förhållanden kring IT-utbyggnad på olika håll. Metoden blev att genomföra 
intervjuer med utvalda företag under hösten 2003 och i början av 2004 samt med ytterligare något 
företag under augusti 2005 för kompletterande uppgifter. Enkätundersökning och 
intervjuundersökning har senare kompletterats med en uppföljande intervju vid halvårsskiftet 
2007.  
 
För att utveckla en förförståelse av möjliga scenarier utväderades några redan pågående initiativ. 
IT-BO-projektet i Vällingby resulterade i några rapporter inriktade främst på konsumentnytta. Den 
nya teknikens möjligheter till arbete i lokalsamhället för människor med nedsatt arbetsförmåga på 
grund av funktionshindervar ett arbete delvis finansierat av Arbetsmarknadsverket244. Utöver dessa 
rapporter har nya arbetsmöjligheter för funktionshindrade i lokalsamhället med anledning av IT-
utvecklingen presenterats i en rapport vid en konferens i Malmö år 2000245. IT-utvecklingen i 
lokalsamhället ur ett arkitekturperspektiv är publicerad 2002246

7.2 Inledande studier 

.  

En första rapport247 avsåg en studie av funktionshindrades arbetsmöjligheter vid utveckling av IT-
stödda boendemiljöer. Även en studie avseende nya arbeten för funktionshindrade i lokalsamhället 
genomfördes248

 

. Studierna baserade sig på intervjuer med flera av IT-BO-projektets 
huvudintressenter, lokala aktörer, nuvarande och presumtiva, genomgång av tidigare utförda 
studier rörande IT-BO samt litteraturstudier. 

Studierna påvisade vilka svårigheterna var med att bryta upp etablerade samhälleliga strukturer för 
att etablera nya arbetssätt. Förhållandena gällde även om parterna var positiva till förändringar. En 
orsak konstaterades vara att adekvata förebilder saknades. Nya produkter och tjänster bedömdes 
kunna bli möjliga då IT, organisation av distributionen och marknader samtidigt förändrades. Nya 
marknader och strukturer för produktion och distribution etablerades och i sin tur medförde de att 
nya roller och nya arbetsuppgifter kan skapas. Motivet är att den traditionella tekniken (produkter 
och tjänster) inom telekom-, data- och mediabranscherna sedan gammalt har en fast 
organisationsstruktur som inte bara var präglad av produktutbudet utan även har format 
marknaderna249

 

. Omstruktureringar har kunnat iakttas t.ex. när telekomföretag etablerat sig i 
mediabranschen. Andra exempel är mediaföretag eller telekomföretag som erbjudit datatjänster, 
t.ex. internetuppkoppling via kabel-TV- eller telenätet. 

Förändringarna gäller såväl fysiska produkter som kanske i ännu högre grad tjänster, som utnyttjar 
IT för kundnytta som konkurrensmedel. Vid dessa tidiga studietillfällen konstaterades att 
utvecklingen kunde komma att påverka många områden i samhället, men konsekvenserna var inte 
givna. Insatser för att följa och påverka utvecklingen var och är fortfarande viktiga för att stödja 
                                                 
244 Gustavsson(1998) och Gustavsson & Keijer (1999). 
245 Se bilaga 1 
246 Se bilaga 2 
247 Gustavsson (1998) 
248 Gustavsson & Keijer (1999) 
249 Keijer & Nilsson (1996) 
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grupper som själva inte direkt kan ta för sig bland de möjligheter som erbjuds, bl.a. då 
arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionshinder.  

7.2.1 IT och konsumenterna 
Inom IT-BO-projektet inrättades en sådan tjänst för en rullstolsburen person. Liknande tjänster 
uppstår egentligen endast genom en medveten satsning på att tillvarata denna typ av möjligheter 
till arbete för funktionshindrade250. Vidare studerades IT-utvecklingen ur några olika perspektiv 
såsom ”IT-tekniken och marknaden”, ”IT-utvecklingen och bostadsmarknaden” samt ”IT-
utvecklingen och det goda boendet” 251

• Ska konsumenternas behov styra marknaden måste IT-tillämpningarna utgå från 
människan. IT kan medföra att människor såväl utestängs som att de tillförs nya 
möjligheter.  

.  Några slutsatser ur rapportens analys med relevans för 
denna studie är följande:  

• Tekniska lösningar och produkter finns. Det handlar istället om vilka villkor som blir 
styrande för hur möjligheterna organiseras och vilka värderingar som formar 
teknikanvändningen. 

• Lösningar på tillgänglighet måste finnas så att samtliga hushåll i ett lokalsamhälle har 
verklig access till IT-nätet. I annat fall krävs flera system för att nå alla medborgare. 

• En ambition bör vara att göra näten konkurrensneutrala. Lokala förutsättningar kan dock 
begränsa möjligheterna exempelvis bristande intresse från operatörer att etablera sig. 
Farhågor finns för att operatörer vill låsa in kunder till en i praktiken monopoliserad 
kommunikationskanal där endast kommersiellt intressanta tjänster utbjuds. 

• Trygghet i boendet prioriteras av de boende vid utveckling av nya förvaltningstjänster. 
• Service i bostadsområdet är ett konkurrensmedel i kampen om de hyresgäster som vill öka 

kvarboendet i sitt egna hem med minskade kostnader för samhället som konsekvens. 
• IT kan utnyttjas för att förbättra den sociala miljön och därmed boendemiljön. 
• Organisering i lokalsamhället kan ha betydelse för utvecklingen av arbetstillfällen. 

Nätverksbyggande blir viktigt. 
• IT-nätet kan ge möjligheter till ökad samverkan mellan olika lokala aktörer.  
• Det finns behov av goda exempel på hur personer med funktionshinder kan utnyttja IT. 

 
Representanterna från i Vällingby verksamma organisationer/företag framförde att användandet 
av IT-lösningar måste vara lönsamma redan i initiala skeden. Kostnadsaspekter framfördes även av 
hushållen som inte kunde bära en ökad kostnad gentemot nuläget med telefoni och kabel-TV. Den 
sammantagna kostnaden för internet, telefoni och TV via bredband skulle inte överstiga 
kostnaderna för dåtida telenätsbunden telefon och kabel-TV.  

7.2.2 Vikten av goda exempel 
Ett exempel på arbete lämpligt för funktionshindrade redovisades i ytterligare en studie252

 

. Det 
aktuella arbetet var avsett för en person med kognitiv funktionsnedsättning som bedömdes att 
efter utbildning och med lämpliga hjälpmedel och rätt utformat människa - maskingränssnitt skulle 
kunna plocka varor i en varuhall efter en orderlista. 

Orderna var tänkta att komma in via internet och sändas ut till varuvagnen (se figur 4) och sorteras 
i en dator till listor i rätt plockordning. Varorna sorterades i kassar åt några kunder samtidigt, kylda 

                                                 
250 Gustavsson (1998) 
251 Gustavsson & Keijer (1999) 
252 Gustavsson & Keijer (2000) 
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varor för sig och torra för sig. Varorna avhämtades av kunderna senare eller kördes ut efter deras 
begäran253

 
. 

 
 

Fig. 6: Plockvagn för tre kunder (föreslagen design av Nomadiz, Malmö) 
 
 
I rapporten diskuterades förutsättningarna för nya arbeten för funktionshindrade i ett 
lokalsamhälle med IT-infrastruktur. En annan ambition var att kartlägga goda exempel på arbeten, 
lämpliga för personer med funktionsnedsättning, i lokalsamhället. En sådan studie skedde först 
senare254

 
.  

Rapporten redovisade och analyserade några projekt och projektansatser avsedda att skapa jobb 
för funktionshindrade255

 

. Projekten hade drivits med växlande framgång. Utfallet av en del enskilda 
projekt analyserades. Erfarenheter framkom som likaväl kan nyttiggöras för arbetssökande i 
allmänhet.  

De valda och analyserade projekten var hämtade från följande verksamhetsområden 
• rörelsehindrad person verksam med felanmälan och stöd för hyresgäster vid nätutbyggnad i 

Vällingby, 
• e-handel med dagligvaror enligt ovanstående koncept i Trelleborg och Landskrona, 
• fysisk distribution av varor mellan olika geografiska områden i en kommun, 
• service i glesbygd med ett ”varulöst” lanthandelcenter. Konceptet inkluderade även 

ordermottagning och hemleverans av varor till äldre. Centret betjänade samtliga innevånare 
i Österåker med e-handel samt vissa andra viktiga tjänster för kvarboendet i 
lokalsamhället256

 
.  

Följande slutsatser formulerades. För att lyckas med att skapa arbete för personer med någon form 
av funktionsnedsättning genom projekt som är framåtsyftande – särskilt med avseende på nya 
                                                 
253 För närmare beskrivning se bilaga 1 
254 Gustavsson och Keijer (2003) 
255 Ibid 
256 Senare utveckling redovisas i avsnitt 1.4 
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arbeten i den typ av IT-infrastrukturer i lokalsamhällen – synes följande faktorer ha en avgörande 
betydelse:  

• Projekten ska vara baserade på en sund affärsmodell som är utarbetad och genomarbetad 
för att passa den verksamhet där den funktionshindrade är tänkt att arbeta. Affärsmodellen 
ska fungera även sedan projekten är genomförda. Den ska fungera utan en drivande eldsjäl. 

• Engagerade arbetsgivare måste ha en nyckelroll, dels som entreprenörer för att utveckla en 
affärsverksamhet, dels med vilja att sätta sig in i den funktionshindrades förutsättningar 
och hur funktionshindret ska kunna överbryggas.  

• En extern aktör måsta finnas med särskilt ansvar för att funktionshindrade bereds arbete 
och med kunskap om funktionshinder som hela tiden tillförs projektet. Ett ansvar för 
uppföljning av arbetssituationen måste också finnas. Ska externa medel tillföras ska de vara 
avsedda direkt för utveckling av ett hjälpmedel i projektet och bör storleksmässigt 
någorlunda matcha insatserna från övriga intressenter.  

• Arbetsförmedlingen har en given roll (denna roll är än mer tydlig i dagens läge med det 
uppdrag som Arbetsförmedlingen f.n. har av regeringen att främja sysselsättning för 
arbetssökande som står längst ifrån arbetsmarknaden). 

• Slutligen och inte minst måste det finnas en eller flera funktionshindrade med vilja och 
förmåga att engagera sig i arbetsuppgifterna. 

 
De tidigare redovisade projekten ger också en bild av hur IT-utvecklingen kan påverka 
arkitekturen inte minst kraven på tillgänglighet till såväl arbetslokaler som till bostäder. I det senare 
fallet blev bostaden på grund av alltför ansträngande dagliga resor en alternativ arbetslokal för den 
rörelsehindrade person som var engagerad i IT-BO-projektet.  
 
IT-BO-projektet har även på ett mer grundläggande sätt haft betydelse för denna studie. Genom 
de medverkande parterna i projektet har arbetet även påverkat utvecklingen i de kommunalt ägda 
bostadsföretagen. Framväxten av konsumentperspektivet emanerar från utvecklingen av IT-BO-
projektet och erfarenheterna från detta. Ett särskilt avsnitt i det följande redovisar projektets 
utvecklingssteg där detta belyses. 
 
Andra för denna rapport understödjande studier skedde genom en analys av vissa då pågående 
projekt med syfte att skapa arbete lokalt för personer med någon funktionsnedsättning genom IT-
stödda hjälpmedel257

7.3 Enkätundersökningen 

. Parallellt med detta har studier av relevant litteratur skett i syfte att fördjupa 
kunskapen om IT-stödd serviceinfrastruktur och dess utveckling.  

Som underlag för enkäten, som redovisas i denna studie, upprättades ett frågeformulär som 
därefter legat till grund för SABOs utformning av sin enkät. Enkäten258

 

 skickades ut till SABOs 
samtliga ca 300 medlemsföretag inför årsskiftet 2000/2001 som tillsammans förvaltade ungefär 
900 000 lägenheter.  

Enkäten har tjänat som plattform för vidare studier av företagen som i enkäten, i det korta 
perspektivet, angav sig vara operatörsoberoende vid utbyggnaden av IT-infrastrukturen. 

7.3.1 Bortfallsanalys 
Den vid årsskiftet 2000/2001 utsända enkäten besvarades av 192 bostadsföretag. Av dessa gav 180 
mer utförliga svar. Tolv företag angav att företagens styrelser inte fattat beslut vare sig om 

                                                 
257 Gustavsson & Keijer (2003) 
258 Se bilaga 3 
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utredning, planering eller storskalig utbyggnad och därför inte besvarat ytterligare frågor. Av denna 
anledning utgår bortfallsanalysen från de 180 företag som svarat något mer utförligt. 
 
Tabell 6: Andel företag som svarat på enkäten259

 
 

 Företagsstorlek 
 

Andel anges i % Riket 1- 
499 

500- 
999 

1000- 
1999 

2000- 
4999 

5000- 
9999 

> 
10000 

Antal företag - totalt 297 51 68 71 62 24 21 
Andel av beståndet  % 100 17 23 24 21   8   7 
        
Svarande företag        
Antal 180 18 36 42 47 18 19 
Andel av storleksgruppen 
% 

 61 35 53 59 76 75 90 

Andel av de svarande % 100 10 20 23 26 10 11 
 
 
De svarande företagen utgjorde 60% av samtliga SABO-företag vilket svarar mot 85% av hela det 
allmännyttiga bostadsbeståndet. Av totala antalet svarande företag (180 st) utgjorde de svarande 
företagen i dessa minsta företagsstorlekar endast 10 respektive 20%. Endast två företag med ett 
bestånd på över 10000 lägenheter hade inte svarat. Vid undersökningstillfället byggde det ena 
företaget ut ett bredbandsnät och det andra företaget planerade en utbyggnad. 
 
En möjlig förklaring till att de minsta företagen är underrepresenterade i materialet är att dessa i 
många fall inte hade egen administration utan administrerades av ett större bostadsföretag inom 
samma kommun eller förvaltades inom den kommunala administrationen. I de fall företagen 
administrerades av ett större systerföretag hade de troligen räknats in i det större företagets 
underlag och svar. I andra fall fanns företagen på mindre orter och hade vid undersökningstillfället 
troligen inga egna självständiga planer på utbyggnad på grund av svaga ekonomiska resurser eller 
möjligen på grund av bristande omvärldsbevakning på kommunnivå. 

7.4 Intervjuundersökningen 
Av de bostadsföretag som svarat på enkäten urskiljde sig femton stycken260 med tillsammans 
närmare ca 160 000 lgh. De avvek från övriga svarande på så sätt att de dels uppgav att utbyggnad 
skulle ske med ett operatörsoberoende nät och dels genom att de antingen redan anlade ett sådant 
nät eller att de nära förestående i tiden skulle påbörja utbyggnaden. Flertalet företag befann sig i ett 
tidigt utbyggnadsskede. I samtliga fall var avsikten att ansluta till ett stadssnät som var kommunalt 
ägt eller med kommunen som en direkt eller indirekt betydande samverkande part261

 
.  

Intervjuerna skedde under loppet av några månader kring årsskiftet 2003/2004 med såväl dessa 
femton samt med representanter för ytterligare företag som bedömdes kunna komplettera  
undersökningen. I första omgången valdes personer med rikstäckande insikt inom ämnesområdet 
dels för test av frågorna och dels för erhållande av vidgade referensramar. I nästa skede 
intervjuades de för IT-utvecklingen ledande personerna i bostadsföretagen eller de personer dessa 

                                                 
259 Antalet medlemsföretag är 299 st men två företag kvarstod inte som medlemmar i SABO vid undersökningstillfället 
260 Fortsättningsvis benämnda femtongruppen 
261 Redovisas mer detaljerat i avsnitt 8 
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hänvisade till. Många gånger kom då ytterligare intervjuer att äga rum med samarbetspartners som 
representanter för stadsnätets ägare. De intervjuade personerna framgår av bilaga 5. 
 
Tabell 7: Bostadsföretag som anlade /avsåg anlägga operatörsoberoende bredbandsnät (kallat femtongruppen) 
 

Redovisat antal lgh i företaget år 2000
AB Svenska Bostäder, Stockholm 49558     Mölndalsbostäder, AB Mölndal 3494
AB Familjebostäder i Stockholm 30789     Sandvikenhus AB, Sandviken 5655
AB Gavlegårdarna och     AB Sollentunahem, Sollentuna 6840
AB Hyresbostäder i Gävle 16492     AB Stora Tunabyggen,
AB Hudiksvallsbostäder, Hudiksvall 4544     Borlänge 6431
AB Härnösandshus, Härnösand 2437     AB Tierpsbyggen, Tierp 2034
AB Karlskronahem, Karlskrona 5405     Vallonbygden AB, Finspång 2460
Krambo Bostads AB, Kramfors 2523     Årjängs Bostads AB, Årjäng 914
MKB Fastighets AB, Malmö 19366

Summa 158942

Bostadsföretag i femtomgruppen

 
 

7.5 Uppföljning av vissa företag 
Vid halvårsskiftet 2007 skedde uppföljande intervjuer med representanter för såväl 
femtongruppens företag som för ytterligare några och av dem utvalda samarbetspartners. I 
möjligaste mån valdes samma informander som vid tidigare intervjuer. Om detta inte var möjligt 
valdes personer med motsvarande insikter i anläggandet av det aktuella bredbandsnätet. 
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8 Resultat 

8.1 Översikt över resultatavsnittet 
I detta avsnitt behandlas inledningsvis och kommenteras två bidrag/artiklar som utgör en 
integrerad del av avhandlingen. Den första, som redovisas i avsnitt 8.2, avhandlar “New Job 
Opportunities for the Disabled in Local Communities” 262

 

 och redovisades vid “The 4th Annual 
Research Conference of Nordic Network on Disability Research” i Malmö år 2000. 

En artikel införd i Nordisk Arkitekturforskning år 2002 “IT Development in the Local Setting an 
Architectural Perspective” 263

 

 redovisar och kommenterar IT-BO ur ett arkitekturforsknings-
perspektiv. Kommentarerna redovisar också en uppföljning av IT-utvecklingens påverkan på 
arkitekturen efter en genomgång av några årgångar av tidskrifterna Plan och Nordisk 
Arkitekturforskning. 

Resultaten av den tidigare behandlade enkätundersökningen och av intervjuunderökningarna 
presenteras i efterföljande avsnitt. 

8.2 Kommentarer till uppsats i bilaga1 
I “New Job Opportunities for the Disabled in Local Communities”264

8.2.1 Kommentarer till studien 

 skisserades år 2000 ett 
projekt beträffande hur ny IT-infrastruktur skulle kunna förändra villkoren för funktionshindrade 
på arbetsmarknaden. Vissa arbetsuppgifter bedömdes då komma att försvinna, några att förändras 
medan ytterligare andra skulle tillkomma. Även sättet att organisera arbetet förändrades. Ett 
inledande exempel visade på hur ett visst IT-hjälpmedel kunde medverka till att intellektuellt 
arbetshandikappade kunde få meningsfulla arbetsuppgifter i lokalsamhället. Ett arbete som också 
skulle underlätta livet för andra i lokalsamhället exempelvis äldre personer. 

Några korta reflexioner kring resultatet i ovanstående studie från 2000 med kommentarer gällande 
förhållanden 2009: 
 

• IT-utvecklingen ansågs komma att fortsätta med oförminskad kraft. 
 

Kommentar:  
IT-utvecklingen hade fortsatt genom kraftig bredbandsutbyggnad i landets kommuner med 
allt fler anslutna hushåll. Näringslivets globalisering och automatisering var verklighet. 
Människors beroende av IT för sitt dagliga liv var oåterkalleligt.  

 
• Viljan att tillgodogöra sig den nya teknikens möjligheter var stor. 
 

Kommentar:  
Samhällsfunktionerna hae ännu inte tillgodogjort sig möjligheterna. Exempel på detta var 
utvecklingen av 24-timmarsmyndigheten samt att standarder och aktualitet på många 
kommuners hemsidor inte hade uppdaterats265

                                                 
262 Gustavsson och Keijer (2000). Bilaga 1 

. 

263 Gustavsson & Keijer (2002). Bilaga 2 
264 Gustavsson och Keijer (2000). 
265 Bl.a. Sydsvenska (2006) och SVT 07-01-15 :”Kommunernas hemsidor får ännu en gång låga betyg i Svenskt 

Näringslivs årliga granskningsrapport”. 
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• Bostadsföretagen visade ett växande intresse för utveckling av en IT-stödd 

serviceinfrastruktur. 
 

Kommentar: 
De allmännyttiga bostadsföretagen hade fortsatt att engagera sig. För de flesta 
allmännyttiga bostadsföretag var bredbandsanslutning en självklar tjänst men lösningarna 
varierade. 

 
• Drivkrafterna för en fortsatt utbyggnad av IT-infrastrukturen ansågs förstärkta av 

staten. 
 

Kommentar:  
Massiva satsningar på utbyggnad inom Sverige som helhet hade ännu inte påbörjats. FTTH 
var en trend men krävde stora ekonomiska insatser. Situationen komplicerades av att 
Teliasonera inte hade ansvar för att vidmakthålla olönsamma luftledningar. Av en miljon 
abonnentledningar på landsbygden utgjorde ca 600 000 luftledningar. Teliasonera 
beräknade att en tredjedel av dessa inte var lönsamma.Teliasoneras avvecklingsplaner för 
2008 berörde ca 50 000 abonnenter. PTS stoppade detta tills vidare för att få ökad 
förberedelsetid för abonnenter och för att få fram alternativ. De flesta abonenternas 
problem bedömdes kunna komma att lösas med mobila lösningar, men även t.ex. larm av 
olika slag måste kunna fungera266

 
. 

• Erfarenheterna från IT-BO om vikten av att beakta en ny rollstruktur skulle spridas 
och affärsverksamhetens inneboende önskan att kontrollera marknaden motverkas.  
 
Kommentar:  
Medvetenheten om behovet av konkurrensneutrala nät hade slagit igenom. Uttolkningar 
och implementering brast dock. En del kommuner föreföll att ha svårt att släppa sina 
monopol och nöjde sig inte med att vara nätägare och att som sådan enbart upplåta 
fiberförbindelser till olika tjänsteleverantörer. 

 
• Behov finns bland servicegivare och organisatörer av goda exempel om hur ny 

teknik skulle kunna användas för och kunna ge funktionshindrade arbete lokalt med 
förbättrad ekonomi. 
 
Kommentar: 
Kunskapen och intresset om hur IT och dess tekniska potential kunde användas var 
fortfarande bristfällig inom de ansvariga professionerna för vård och omsorg av äldre och 
funktionshindrade. 

 
• Konsumenterna ville inte öka hushållets totala kostnader för att använda den nya 

tekniken. 
 
Kommentar: 
Konsumtionsutrymmet hos hushållen hade inte ökat, men paketeringen med bredband, Tv 
och telefoni via bredbandsnätet (s.k. triple play) hade ökat intresset för anslutning267

                                                 
266 Andersson (2009) och PTS (2008c) 

. 

267 SCB Årsbok 2008 tab 388 visar att posten kommunikationers andel av hushållens utgifter i stort varit oförändrade 
under åren 2004 – 2006 (3,57, 3,61 och 3,53 %). Osäker tidigare statistik. 
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Föräldrar med hemmavarande barn upplevde brist på tid och hade ökat sin förvärvsgrad 
samtidigt hade hushållens konsumtion ökat268

8.2.2 Att skapa jobb för svårplacerad arbetskraft 

. 

Som avslutning på den här redovisade uppsatsen föreslogs studier av tre á fyra olika fall där arbete 
för svårplacerad eller funktionshindrad arbetskraft skulle kunna skapas. Den nya tekniken borde ge 
många sådana möjligheter i lokalsamhället. Lämpliga arbetsuppgifter var dock inte givna. Det var 
därför en professionell uppgift att visa potentiella arbetsgivare på möjliga arbetsuppgifter.  
 

• För utveckling av projekt för goda exempel var samverkan tänkt att ske med dåvarande 
Arbetsmarknadsverket, kommuner samt de kommunalt ägda bostadsföretagen. 
 
Kommentar:  
I en senare studie269

 

 hade några goda exempel på IT-teknik i samhällsplaneringen 
redovisats.  

• Det ursprungliga projektet i Vällingby med en rörelsehindrad person i felanmälan och som 
stöd för hyresgästerna fullföljdes inte som planerat.  
 
Kommentar: 
Under några år (1995 och 1996) var en rullstolsburen person anställd i IT-BO-projektet. 
Lokalerna var anpassade för ändamålet, vilket även nyttiggjordes av hyresgästerna i 
fastigheten, som var ett experimenthus (testbädd)270

Långa arbetsresor blev orsaken till att anställningen upphörde och någon nyrekrytering 
skedde inte.. Funktionshindret gjorde att personen då och då blev indisponibel. Genom att 
bostaden var uppkopplad på datornätverket var det möjligt att sköta arbetet hemifrån om 
sjukdomssituationen tillät det.  

 och som utbildades i lokalen. Även 
den höj- och sänkbara arbetsplatsen var speciellt utformad för den anställde och hans 
arbetssituation. 

 
• e-handelsprojektet med plockvagnen i varuhall och distributionskedja kunde delvis tas 

tillvara. 
 
Kommentar:  
I Trelleborg hade kundunderlaget felbedömts. Vagnen var avpassad för plockning av varor 
för sex hushåll samtidigt. De kunder som gjorde denna typ av inköp vid studietillfället 
visade sig vara företag med helt andra sammansättningar av sina order. Erfarenheterna 
kunde dock tas tillvara i Landskrona där Nomadiz sedan tre år tillbaka på entreprenad 
plockade och levererade till hemtjänstens omsorgstagare från en dagligvaruhall. Kostnaden 
beräknades vara hälften i förhållande till om hemtjänsten utförde plockning, sortering och 
distribution på traditionellt sätt271

                                                 
268 SCBs undersökning av mäns och kvinnors tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 (SCB 2003) visade att den fria 

tiden hade ökat något. På fritiden hade såväl stillasittande framför TV och datoranvändning som aktiv idrott och 
friluftsliv ökat (läsning har i gengäld minskat). Yngre och framför allt föräldrar med hemmavarande barn upplevde 
tidsbrist.  Det senare belystes i Bjärvall (2006). Författaren visade på hur tidsbristen ledde till ökad konsumtion 
som gör att ökade förvärvsinkomster behövdes i hushållet, vilket ledde till mer arbetad tid bland föräldrar med 
hemmavarande barn. 

. Företaget skulle inkomma med ett nytt anbud på 
förlängning av avtalstiden. Lagen om offentlig upphandling omöjliggjorde en förfrågan då 

269 Gustavsson & Keijer (2003) 
270 Arena för forskning och utveckling. Se även Simon (1969/1981) 
271 Intervju med Per-Åke Ohlsson, Nomadiz 2008-10-09 
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offerten inte kunde innehålla varuplockning baserad på att funktionshindrad personal 
skulle utföra arbetet.. 

 
• Fysisk distribution av varor mellan olika kommundelar kunde inte testas i Tierps kommun 

som planerat. 
 
Kommentar:  
Projektet kom ej till stånd. Socialförvaltningen deltog dock i ett projekt inom 
äldreomsorgen som avsåg hjälpmedel för ökat kvarboende272. En omorganisation av den 
kommunala förvaltningen påverkade möjligheterna att gå vidare273

 
. 

• Service i glesbygd med ett ”varulöst” lanthandelcenter drevs vidare i ny form.  
 
Kommentar: 
Från att ha drivits som ett projekt med kommunen och flera stora aktörer hade sedan 
några år en ekonomisk förening bildats med lokala föreningar och enskilda personer. 
Centrat var inrymt i Hembygdsgården. Inköp skedde dels via internet till en dagligvaruhall i 
Vingåker där varorna plockades och distribuerades till lanthandelscentrat och dels direkt till 
hushåll om så önskades I centrat fanns lokalt odlade produkter till salu. Verksamheten 
drevs av tre anställda.  
 
Lanthandelscentrat är även en träffpunkt med fikamöjlighet i samhället Österåker. 
 
Intressenter kring centrat beklagade att man inte fått uppdraget att med rekryterad 
kompetent personal sköta en del av hemtjänstens uppdrag för att minska kommunens 
kostnader samtidigt som arbetstillfällen skulle kunna behållas i Österåker. 

8.3 Kommentarer till artikel i bilaga 2 
I artikeln “IT Development in the Local Setting an Architectural Perspective”274

 

 behandlas 
införandet av IT-stödd infrastruktur i svenska lokalsamhällen, en utveckling som föreföll att starkt 
påverka lokala förhållanden och boendet samt människors liv i sina hem. Förändringarna i 
samhället påverkar arkitektprofessionen samt kunskapsutvecklingen inom arkitekturområdet, 
således även arkitekturforskningen. 

I artikeln illustrerades de pågående förändringarna genom några exempel. Utgångspunkten är IT-
BO i Vällingby och den till detta projekt kopplade s.k idealmodellen. Kunskaper från projektet 
hade redan spridits genom besök av representanter från olika kommuner och bostadsföretag samt 
genom medverkan i några andra projekt.  
 
Ur IT-BO-projektets synpunkt i Vällingby var första etappen av projektet att betrakta som en 
testbädd i en designteoretisk ansats275. Designteorin vill överbrygga gapet mellan teori och empiri i 
experimentell form276. Simons programför artefakternas vetenskap riktat till professioner som har 
att utforma konkreta och abstrakta produkter, artefakter277

                                                 
272 Keijer (2007) 

. För honom var design ett 
konstruerande och användande av modeller. ”Understanding by simulating” blev på så sätt en väg 
att ta fram beslutsunderlag. 

273 Intervju med Lars-Erik Andersson, IT-chef i Tierps kommun. 
274 Gustavsson & Keijer (2002). 
275 Simon (1969/1981) 
276 Lundequist (1995) 
277 Simon (1969/1981) 
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I IT-BO inleddes utvecklingsarbetet i Vällingby med att ett 10-våningshus med 46 lägenheter, 
byggt på 50-talet, med främst äldre hyresgäster, utsågs av Svenska Bostäder som testbädd. I 
fastigheten och i en närbelägen lokal, Bolab, utbildades hyresgäster, testades gränssnitt och 
utvecklades teknik278

 

.. Utveckling av organisation, marknad och teknologi skedde samtidigt och 
påverkade varandra ömsesidigt. Dessa faktorer utvecklades inte fruktbart var för sig när etablerade 
branschmodeller (här den 100-åriga telekombranschens) var i förändring. 

Artikeln diskuterar även hur IT kan stödja äldre människors möjligheter till kvarboende. God 
service i grannskapet, bra transportsystem, fritidsaktiviteter och bra lokalt stöd för trygghet och 
säkerhet var viktiga faktorer. De senare var egenskaper som förstärks av ett nätverk i 
grannskapet279. Ny teknologi kan såväl stärka de sociala sammanhangen som förstärka de lokala 
sociala nätverken. Den teoretiska ansatsen togs från Granovetters280 behandling av ”weak 
ties/strong ties”281

 
. 

Tilltro till IT gör att lokala myndigheter engagerade sig i utbyggnaden. Vad som uppnås beror 
mycket på lokala förhållanden. Anpassning sker beroende på affärsstruktur och löpande 
produktion, befolkning och utvecklingskraft282

 

. I artikeln visades på hur olika krafter kunde 
motarbeta öppna nät och hur diskussioner med utgångspunkt från idealmodellen kunde skapa 
medvetenhet om riskerna.  

Erfarenheterna från ovan redovisade intervjuundersökning283

 

 och den nedan redovisade enkäten 
från årsskiftet 2000/2001 fanns med i underlaget för den här redovisade artikeln. Dessa resultat 
redovisas utförligare nedan. 

Riktningen på IT-utvecklingen kunde inte tas för given och utgjorde också en stark drivkraft i 
lokalsamhället som påverkade människors livsvillkor och hem. Frågor uppkom vad i dessa 
komplexa förändringar som påverkade arkitekturen och därmed forskning kring arkitektur. 
Förändringarna i samhället skedde dessutom så snabbt att konsekvenserna inte kunde bestämmas 
enbart genom att analysera teknikutvecklingen. Istället krävs ett mer kreativt och visionärt synsätt 
än bara för några år sedan. En sådan utveckling sedan artikeln skrevs är den starkt ökande 
genomslaget för mobila lösningar, och vidare med de olika former av sociala medier som byggt 
vidare på den tekniska infrastrukturen. 
 
Det är möjligt att se samband med kulturella projekt av stor betydelse för såväl arkitektur som 
stadsplanering. Som framhålls i artikeln är det tydligt att arkitektprofessionen får ta på sig ansvaret 
som förmedlare av intressen och att denna roll kan komma i konflikt med mer kortsiktiga 
intressen. 
 
Hänvisning sker i artikeln till att många IT-relaterade områden inom arkitekturforskningen 
kommer att vila på designprocessen exempelvis förändringar i servicestrukturen i många 
lokalsamhällen och hos artefakter och funktioner i våra hem. Byggnaderna finns i stor utsträckning 

                                                 
278 För att utröna hur de framtida nyttjarna av IT-nätet såg på sina möjligheter att använda den nya tekniken 

genomfördes under 1999 en intervjuundersökning i Vällingby bland IT-BOs intressenter.  
Gustavsson & Keijer (1999) 

279 Birgersson & Armbruster (1994). Se även Putnam (1995 och 2000) som har skrivit om vikten ur samhällelig 
synpunkt av goda sociala nätverk 

280 Granovetter (1973 och 1982) 
281 Se även Grabher (1994) 
282 Wihlborg (2000) 
283 Gustavsson & Keijer (1999) 
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redan och kräver anpassning till uppkommande nya villkor. Som Linn et al284 nämner är 
arkitekturhistorien och fallstudier viktiga metoder att förstå och förklara vad som pågår i nutid. 
Simon285 och Dahlbom286

 

 lägger till framtidsinriktningen. Genom att iaktta, skapa, pröva och 
analysera olika ansatser får vi möjligheter att diskutera framtiden, den framtid som förr eller senare 
sätter spår i den byggda miljön.  

En slutsats är att samtida diskussion om arkitekturforskning är nödvändig och bidrar till att vidga 
referensramarna för innehållet i forskningsområdet. IT-utvecklingen skulle kunna vara en 
påverkansfaktor. En genomgång av de senare årgångarna av tidskrifterna Plan och Nordisk 
Arkitekturforskning visade inga spår av en sådan diskussion. IT-utvecklingen kunde endast skönjas 
implicit som verktyg för planering.  

8.4 Resultat av enkätundersökningen 
Den av KTH tillsammans med SABO genomförda enkätundersökningen utvisande 
utbyggnadsläget av bredband bland medlemsföretagen vid årsskiftet 2000/2001 besvarades av 192 
bostadsföretag. De svarande bostadsföretagen utgjorde drygt 85 % av det totala bostadsbeståndet 
bland SABOs medlemsföretag287

 
. 

Siffer- och bokstavsbeteckningarna i nedanstående tabeller hänvisar till enkätens olika 
delrubriker288

 

. Observera också att antalet företag som svarat på de olika frågorna varierar med 
antalet svar på aktuell fråga. Där antal lägenheter (lgh) anges i anslutning till antalet företag (ftg) så 
avses respektive företags totala bostadsbestånd om inte annat framgår av redovisningen. 

Särredovisning görs av de femton bostadsföretag, femtongruppen, som angivit att utbyggnad ska ske 
med en konkurrensneutral lösning redan i ett kortsiktigt perspektiv ( enligt enkäten inom 5 år). I 
dessa fall kan även kvantitativa data från intervjuundersökningen redovisas som jämförelse. Vissa 
utvecklingstrender redovisas även. 

8.4.1 Utvecklingsfas för utbyggnad av bredband 
Denna punkt i enkäten syftar till att kartlägga var i beslutsprocessen den svarandes organisation 
befinner sig, vilka formella ställningstaganden som hade gjorts vad gällde utbyggnad av IT-stödd 
serviceinfrastruktur. Vilka avsåg man i så fall att samverka med för utbyggnaden? 
 
Vid enkättillfället år 2000/2001 var utbyggnad av bredband till hushållen en vanligt förekommande 
fråga att ta ställning till bland de kommunala bostadsföretagen. På frågan om företagen diskuterade 
utbyggnad av bredband besvarade 180 av 192 företag frågan (se tabell 8 nedan). Av dessa var det 
endast fem med sammanlagt knappt 2500 lgh som uppgav att de inte diskuterade införande av 
bredband i företagets bestånd. Av de 180 företag som uppgav att de diskuterade frågan hade 154 
beslutat att utreda införande av bredband i beståndet. 
 
Av nedanstående tabell framgår att många företag diskuterat införandet av bredband samt att 96 
företag av 171 prövade eller hade prövat bredband. Utredning, planering och storskalig utbyggnad 
hade beslutas av129 företag. Avsikten bland de svarande företagen var att bredband skulle införas i 
453 703 av deras lägenheter. 
 

                                                 
284 Linn et al (1998b) 
285 Simon (1969/1981) 
286 Dahlbom (1993) 
287 Se även bortfallsanalys i avnitt 7.3.1. 
288 Frågeformuläret framgår av bilaga 3 och riktades till SABOs ca 300 anslutna kommunägda bostadsföretag. 
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Av antalet svar nedan framgår att det är 180 företag som diskuterat införande av bredband samt att 
samtliga även utrett frågan. Vissa företag har enbart svarat på frågan om de diskuterat införande av 
bredband. Andra har enbart svarat på frågan om de beslutat utreda frågan. Ytterligare andra har 
besvarat bägge frågorna. Motsvarande problematik förekommer på frågan om företaget utrett, 
planerat och beslutat om storskalig utbyggnad. Flera företag har enbart besvarat denna fråga med 
nej och inte svarat på ytterligare mer detaljerade frågor.  
 
 
Tabell 8: Enkätfrågor kring utvecklingsfas för införande av bredband i företaget (år 2000/2001). (Beteckningen 

lgh i tabellen avser bostadsföretagens totala bostadsbestånd. 1 A-D hänför sig till enkätens numrering) 
 

 
 
 
Slutsatsen av svaren var att utbyggnad av bredband varit en mycket aktuell fråga 2000/2001 och 
att många företag hade behandlat frågan formellt.  
 
Bostadsföretagens utbyggnad skedde, enligt enkäten, med 72 företag som samverkade med olika 
aktörer, medan 66 inte planerat för någon samverkan. I de fall samverkan skett samarbetade 37 
företag, med tillsammans ca 78000 lgh, med kommunen eller det kommunala energibolaget. 31 
företag (ca 240000 lgh) planerade samverkan med andra intressenter, bland annat nätoperatörer. 
 
Av femtongruppens företag samverkade samtliga med annan part. Det vanliga var samverkan med 
kommunen eller dess energibolag alternativt med Teliasonera. Bostadsföretaget MKB Fastigheter i 
Malmö byggde ett eget nät i samverkan med en nätoperatör.  
 
Vid enkättillfället var de allmännyttiga bostadsföretagen inställda på en kraftfull satsning på 
utbyggnad av bredband till bostäderna. Inte minst gällde det femtongruppens bostadsföretag som 
angav sig planera en operatörsoberoende utbyggnad till en stor andel av sitt bestånd. Ett bestånd 
som ofta är spritt på flera orter inom samma kommun. Av ca 159 000 bostäder planerades 
närmare hälften vara anslutna till bredbandsnätet under perioden (se tabell 9 nedan). 
 
Av samtliga SABO-företag med sammantaget 900 000 lgh planerades närmare 45 procent vara 
utbyggda under motsvarande tidsperiod. 
 
Av tabell 9, nedan, framgår hur stor utbyggnad de femton utvalda företagen planerade och hur 
många bostäder som var anslutna till bredbandet vid intervjutillfället 2003/2004. Under 
mellanperioden från enkättillfället fram till intervjun hade det, under åren 2001 t.o.m 2003, varit en 
nedgång i IT-investeringar i samband med den s.k. IT-bubblan. Denna påverkade marknaden och 

Fråga: Svar Ja Nej 
ftg lgh ftg lgh ftg lgh 

Diskussion   . Har ert bostadsföretag börjat diskutera införande av bredband? 180 726779 175 724332 5 2447 
Utredning . Har ert bostadsföretag beslutat utreda saken? 180 731709 154 669372 26 62337 
Prov . Har ni startat prov med tjänster och teknik? 171 714186 96 559711 75 154475 
Utbyggnad . Har styrelsen fattat beslut om utredning, planering och 
storskalig utbyggnad? 192 765002 129 586186 63 178816 
Bland ovanstående bostadsföretag skall bredband införas i 453 703 lgh 

1 A-D. Beslutsläge för utbyggnad av bredband bland bostadsföretagen 
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skapade osäkerhet om framtiden289

 

. Viss återhämtning med början under år 2003 kan skönjas i 
resultatet av intervjuerna redovisade i nedanstående tabell och fram till uppföljningen 2007. 

 
Tabell 9:Planerad och verklig utbyggnad av bredband för femtongruppens företag under åren 2000 till 

halvårsskiftet 2007. Jämförelse med planerad utbyggnad för samtliga företag. 
 

Planerad installation i fastigheter vid enkättillfället och utbyggt vid intervjutillfällena. 
 (1.)  (2.)  (3.)  (4.)  (5.)  (6.)  (7.)  (8.)  (9.)  (10.)  (11.)  (12.)  (13.)  (14.)  (15.)

Antal Antal
bostäder <2001 2003/ 2007  bostäder
år 2000 inst inst ack inst ack inst ack inst ack 2004 år 2007

Utbyggnad bland operatörsoberoende nät (femtongruppen)
Svenska Bostäder 49558 50 4550 4600 0 4600 0 4600 0 4600 4600 14000 43000 Fiber till 43000 lgh
Familjebostäder 30789 0 0 0 0 0 199 199 0 199 199 199 22559  -"-   22500 pågår
Gavlegårdarna 16492 3000 2700 5700 2700 8400 2700 11100 5400 16500 8000 15800 16000
Hudiksvallsbostäder 4544 800 840 1640 0 1640 0 1640 0 1640 2140 2140 4400 varav 1500 med fiber
Härnösandshus 2437 350 1410 1760 0 1760 0 1760 0 1760 1550 1550 2000
Karlskronahem 5405 2200 2300 4500 0 4500 0 4500 0 4500 3600 4500 4600 fiber
Krambo Bostad 2523 1510 1000 2510 0 2510 0 2510 0 2510 1800 1800 2033 Uppgr kabel_TV-nät
MKB Fastighet 19366 6800 4400 11200 4400 15600 4400 20000 0 20000 500 20000 20700 fiber 
Mölndalsbostäder 3494 1994 1500 3494 0 3494 0 3494 0 3494 2500 3200 3800
Sandvikenhus 5655 0 4700 4700 0 4700 0 4700 0 4700 0 4500 4500 fiber/LAN
Sollentunahem 6840 6800 0 6800 0 6800 0 6800 0 6800 6800 6800 7100 fiber
Stora Tunabyggen 6431 1631 1600 3231 0 3231 0 3231 0 3231 4500 5000 6000 fiber
Tierpsbyggen 2034 0 890 890 890 1780 0 1780 0 1780 1685 1685 1800 fiber/LAN
Vallonbygden 2460 850 850 1700 0 1700 0 1700 0 1700 1600 1600 1870 varav 500 med fiber
Årjängs Bostad 914 0 430 430 437 867 0 867 0 867 0 0 890

Summa 158942 25985 27170 53155 8427 61582 7299 68881 5400 74281 39474 82774 141252

Utbyggnad bland samtliga svarande företag som uppges i 1D
Anslutning av antal hushåll 81918 192443 274361 73419 347780 32523 380303 23894 404197
Utbyggnad hos företag, antal 17 44 17 6 3

(Där enbart starttid och sluttid angivits i enkäten har antalet anslutna bostäder fördelats över tiden)

Utbyggnad av bredband bland bostadsföretagen i jämförelse med de femton utvalda bostadsföretagen

vid intervjuer
2001 2002 2003 >2003

 
 

8.4.2 Införande av bredband och förväntade marknadseffekter 
Frågorna i enkäten under denna punkt avsåg hur införandet av infrastrukturen planerades att ske 
och vilka sysselsättningseffekter införandet bedömdes medföra lokalt. I det senare fallet ställdes 
även frågan om arbetstillfällen för svårplacerad arbetskraft, t.ex. funktionshindrade arbetssökande. 
Den avslutande frågan handlade om ifall bostadsbeståndet var samlat eller spritt på flera orter och 
om det i det senare fallet fanns behov av ett stadsnät för att knyta ihop fastighetsnäten. 
 
Av bostadsföretagen svarade 80 företag (med ca 450000 lgh) av 146 att de hade en strategi för 
införandet av bredband. Några generella slutsatser av svaren går inte att dra, men några typiska 
strategier kan dock urskiljas  

• att inledningsvis etablera en internetoperatör för att på sikt då antalet anslutna hushåll ökat 
få in flera operatörer 

• att inleda bredbandsutbyggnaden i de minst attraktiva bostadsområdena för förbättra 
uthyrningsläget 

• att samverka med en operatör exempelvis Bredbandsbolaget som svarade för en större del 
av investeringarna mot en tidsbegränsad ensamrätt till nätet 

• att i de fall företaget ägde kabel-TV-nätet utnyttja detta som fastighetsnät 
 
Svenska Bostäder hade en uttalad strategi för utbyggnaden som syftade till ett operatörsoberoende 
nät med konkurrens mellan olika tjänsteleverantörer. En väsentlig faktor var samverkan med en 
kommunikationsoperatör som upphandlades för en begränsad tid för att fullfölja bostadsföretagets 

                                                 
289 Alpman och Mellgren (2003), PTS (2004) 



 77 

ambitioner290

 

. Företagen i femtongruppen befann sig jämfört med landet som helhet i ett etablerat 
och tidigt utbyggnadsskede. Övriga företag hade endast undantagsvis kommit så långt i sin 
planering och utbyggnad av bredbandsnät. En viktig ingrediens i strategierna var att attrahera 
tjänsteleverantörer och få ekonomi i investeringarna. 

På frågan om utvecklingen av arbetsutbudet ansåg en tredjedel av företagen (32 företag av 103 
representerande 209 000 lgh) att arbetstillfällena skulle komma att öka. Däremot ansåg två 
tredjedelar av företagen ( 230 000 lgh) att behovet av arbetskraft inte skulle påverkas av ett lokalt 
IT-nät. Av dem som trodde på ett ökat arbetskraftsbehov trodde en fjärdedel (26 företag 
representerande 174000 lgh) att behovet av kvalificerad arbetskraft skulle öka. Några att behovet 
av lokal arbetskraft, delvis svårplacerad arbetskraft skulle öka, ett företag att behovet av 
kabelbyggare skulle öka samt slutligen ett tiotal att funktionshindrade arbetssökande skulle kunna 
beredas arbetstillfällen genom IT-utbyggnaden. 
 
Av denna senare minoritet angav endast några svaranden (trots att frågan i viss mån var ledande) 
att intresse fanns för att funktionshindrade skulle kunna beredas någon form av arbete i samband 
med utbyggnaden av nätet. Man kan således konstatera att frågan om möjligheter att bereda 
funktionshindrade arbete inte är spontant aktuell på särskilt många håll. Inte ens hos kommunerna 
som ändå får anses ha ett primärintresse av att tillgodose alla kommuninvånares behov. Att kunna 
försörja sig på eget arbete är utan tvivel ett sådant behov för den enskilde medborgaren även för 
dem som har en begränsad arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Samverkan med 
arbetsförmedlingen ingår i den dagliga rutinen hos delar av kommunförvaltningen. 
 
Vanliga uppfattningar var att själva utbyggnaden krävde mer arbetskraft samt att i den mån driften 
skulle skötas lokalt kunde ytterligare personer beredas arbetstillfälle. 
 
Av 139 svarande företag har 121 bostadsbeståndet fördelat på flera orter eller kommundelar. 82 av 
dessa planerade (ca 370 000 lägenheter) att använda ett lokalt stadsnät för att binda samman 
fastigheterna medan 36 bostadsföretag (117000 lgh) inte ansåg sig ha behov av stadsnät.  
 
Av femtongruppens bostadsföretag med öppna nät avsåg elva att bygga ut och ansluta till ett 
stadsnät ägt av kommunen eller annat kommunalt ägt bolag, vanligen då energibolaget. I tre fall 
var det bostadsföretaget som byggde ut, i två fall med kommunen som samverkande part. I det 
femtonde fallet var det en annan nätoperatör som medverkade, då tillsammans med det 
kommunala energibolaget. 

8.4.3 Teknikval på kort och lång sikt 
Enkätens avsnitt om teknikval ställer frågor om IT-nätets uppbyggnad på kort och lång sikt. Avsåg 
bostadsföretagen att installera nät inom lägenheterna utöver ett bredbandsuttag och i så fall vilken 
teknik skulle då bli aktuell? 
 
Av tabell 10 nedan framgår att många företag (52 st) planerar att använda telefonnätet i det korta 
perspektivet för anslutning av bostäderna. I samma tidsperspektiv kommer 65 företag att använda 
kabel-TV-nätet. 45 kommer att bygga ut ett separat datanät. 
 
Bland företagen som i det kortare perspektivet valt telefonnätet (ADSL) eller lösningar med stöd 
av kabel-TV-nätet planerade många att senare välja datanät. I svaren anges att de vill avvakta den 
tekniska utvecklingen innan de binder sig för en mer kapitalkrävande lösning. På många orter i 
glesbygden uppges inget intresse finnas vare sig för nätoperatörer eller tjänsteoperatörer att 

                                                 
290 Se avsnitt 5.2 och bilaga 7. 
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engagera sig. Kommuner och bostadsföretag nödgas att själva finna lösningar eller, som alternativ 
avstå helt. I andra kommuner finns företag som har uttalade mål att höja de boendes 
datakunskaper och därmed deras möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden.  
 
 
Tabell 10: Bostadsföretagens teknikval vid utbyggnad av bredband vid enkättillfället291

 
 

Planerad utbyggnad för installation i fastigheter (anslutna hushåll). Jämförelse mellan femtongruppens företag och samtliga företag

Anm
K L K L K L K L K L K= kort sikt < 5 år

Företag i femtongruppen L= lång sikt > 5 år
Svenska Bostäder x x x x
Familjebostäder x x x
Gavlegårdarna x x
Hudiksvallsbostäder x
Härnösandshus x x
Karlskronahem x x
Krambo Bostad x x x x x x
MKB Fastighet x x
Mölndalsbostäder x x
Sandvikenhus x x x
Sollentunahem x x
Stora Tunabyggen x x
Tierpsbyggen x x
Vallonbygden x x
Årjängs Bostad x x

Summa 3 0 0 0 5 1 11 15 1 1

Samtliga svarande företag (141 st)
Samtliga svarande 52 1 0 0 65 6 45 62 1 1

RadiolanDatanätKabel-TVElnätTelefonnät

3 A-C. Teknikval vid utbyggnad av bredband bland bostadsföretagen enligt enkätsvar 2000/2001

 
 
 
Bland samtliga bostadsföretag som angav sig redan på kort sikt bygga datanät (65 företag) fanns 14 
företag, däribland några med studentbostäder, som vid tidpunkten hade avtal med 
Bredbandsbolaget. Även elva av femtongruppens företag byggde datanät på kort sikt. I deras fall 
operatörsoberoende fastighetsnät. Förekommande stadsnät var oftast byggda med optisk kabel. 
 
Flera av de fjorton företag som finansierade sin bredbandsinstallation genom avtal med 
Bredbandsbolaget planerade att välja andra lösningar på mer än fem års sikt varför endast sex 
företag skulle kvarstå, som kunder hos detta företag. 
 
I det längre tidsperspektivet (längre tid än 5 år) avsåg 62 av de svarande företagen att installera 
datanät medan sex klarade sig med kabel-TV-nätet och ett företag med telefonnätet. Övriga får 
antas att inte ha tagit ställning.  
 
Osäkerhet rådde om vilken teknik som skulle utnyttjas för ett lägenhetsnät. Femtongruppens 
företag avsåg generellt inte att bygga flera anslutningspunkter inne i lägenheten. Flera ansåg frågan 
vara för tidigt väckt. Företagen hade ännu inte tagit ställning med undantag för några företag som 
diskuterade frågan och i ett fall planerade smarta hem292

 

. Enligt enkäten planerade 13 företag av 78 
att installera nätverk i bostäderna. Ett företag skulle som extratjänst (tillval) kunna installera ett 
datanät inom lägenheten. 

                                                 
291 K i tabellen avser ett tidsperspektiv på mindre än fem år. L i tabellen avser tidsperspektivet längre än fem år. 
292 Smarta hem kan avse många funktioner i bostaden men här avses att med nätverksteknologi i bostaden integrera 

teknologi och tjänster för att uppnå högre livskvalitet (grovt efter Sandström (2009)) 
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8.4.4 Tjänster på nätet 
Frågorna under denna punkt i enkäten berör vilka tjänster som ska finnas på nätet riktade till de 
boende. Vilka tjänster kan fastighetsägaren respektive samhället tänkas utnyttja nätet för? Vilka 
tjänster finns idag (2000/2001) och vilka tjänster kan tillhandahållas år 2001? Därefter kommer 
frågor om fastighetsägarens ambitioner att utnyttja nätet för styra och reglera förbrukningsmedia293

 

 
samt om hyresgästerna ska erbjudas möjligheter att påverka sin förbrukning. 

På frågan om vilka tjänster bredbandet skulle klara att ge delades den upp på vilka tjänster som 
skulle rikta sig till de boende, respektive till fastighetsägaren och till samhället. Av svaren framgår 
internets vikt som bärare av tjänster. Telefoni och TV är viktiga tjänster för de boende, medan 
styr-och reglertjänster294

 

 är viktigt för fastighetsägarna. Vad gäller samhällets behov gavs endast ett 
fåtal svar.  

När det gäller samhällstjänster så är svaren knappa, ett tiotal anger samhällsinformation, tjänster 
för hemtjänsten, medicinsktekniska tjänster, kontakter med servicegivare och myndigheter. Ett 
enda företag har angett att de skapat en områdesgemensam lokal inrättad för distansarbete/ studier 
med möjligheter till bredbandsanslutning. Ett fåtal anger datanätens betydelse för lokal 
samhällsservice och lokalt näringsliv. 
 
 
Tabell 11: Bostadsföretagens utbud av tjänster i såväl år 2000 som 2001 och för femtongruppen 2007 
 

För år 2000 är frågan:Vilka tjänster finns idag i bredbandsnätet?
För år 2001 är frågan:Vilka ytterligare tjänster kommer att erbjudas under år 2001?
För år 2007 redovisas den utbyggnad som gjorts enligt uppgifter vid uppföljande intervju bland femtongruppens företag

Näst sista kolumnerna avser frågan om företaget avser att erbjuda de boende möjlighet 
att styra sin egen förbrukning av energi, el ,vatten mm? 

Företag ur Kommun Totalt an- Avser införa indi- Anm.
femtongruppen antal bos- viduell uppfölj-

täder i ftg -00 -01 -07 -00 -01 -07 -00 -01 -07 -00 -01 -07 ning av förbrukn
år 2000

Svenska Bostäder Stockholm x x x x x x x x Önskvärt Bolab f demo
Familjebostäder Stockholm x x x x x
Gavlegårdarna Gävle x x x x Försök
Hudiksvallsbostäder Hudiksvall x x x
Härnösandshus Härnösand x x x Ej aktuellt f.n
Karlskronahem Karlskrona x x x x x x Målsättning Fastighetssyst.
Krambo Bostad Kramfors x x x x x x På sikt Kabel-TV-nät
MKB Fastighet Malmö x x x x x Ref.-obj un året Efterfrågestyrt
Mölndalsbostäder Mölndal x x x x
Sandvikenhus Sandviken x x x x Eventuellt
Sollentunahem Sollentuna x x x x x På sikt 2001 utreds
Stora Tunabyggen Borlänge x x x x Test påbörjas Enligt Bitnet
Tierpsbyggen Tierp x x x x x Önskvärt/utb krävs
Vallonbygden Finspång x x x Troligen inte
Årjängs Bostad Årjäng x x

Summa 158942 12 3 14 1 1 13 7

Samtliga svarande företag
Tjänster år 2000 (120 svar) 599311 81 16 7 18 12 4 24 10 1)
Tjänster år 2001 (38 svar) 227457

Delvis

Planeras
Kommer

Nej

Nej

Delvis
Delvis

Video
Video

Video

Försök

4 A-F Tjänster som bostadsföretagen tillhandahåller enligt enkätsvar 2000/2001 och intervjuer 2007

TV
år år årår

Internet Telefoni Styr o regler

 
 

                                                 
293 Exempelvis el, vatten, värme, luftbehandling, ånga, kyla  
294 Styr- och reglerutrustning övervakar och reglerar flöden främst avseende vatten, värme och ventilation 
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Styr- och reglertjänster är en angelägen tjänst. Sju företag av 121 svarande skulle installera styr- och 
reglersystem i hela beståndet. De flesta 59 företag skulle installera sådan utrustning i delar av 
beståndet, oftast i samband med nyproduktion eller större ombyggnad.Ytterligare 54 företag avsåg 
att inte installera styr- och reglerutrustning uppkopplat till IT-nätet. 
 
Flera företag angav TV som en erbjuden tjänst under 2000 och 2001. I de flesta fallen avsågs det 
TV via eget kabel-TV-nät eller video-on-demand. Bland de femton separat redovisade företagen 
förekom främst det senare. 
 
Företagen i femtongruppen erbjöd internet som tjänstebärare. Vissa lokala tjänster som back-up, e-
post osv kunde förekomma. Den framtida ambitionen var vid enkättillfället att kunna erbjuda IP-
telefoni.  Tester i mindre omfattning av detta förekom. 
 
Andelen av tecknade abonnemang bland de anslutna hushållen var vid tillfället 10-30% för ca 75% 
av företagen. 
 
På frågan till samtliga företag om de avsåg att låta de boende erbjudas möjlighet att själva styra sin 
förbrukning av energi, el , vatten mm svarade 61 företag. Den ambitionen hade knappt hälften av 
företage medan drygt hälften av företagen svarade nej. 

8.4.5 Tjänsteleverantörer och konkurrens 
Denna punkt avsåg möjligheterna till konkurrens mellan olika (internet-) operatörer för att gynna 
konsumenterna eller om bostadsföretaget räknar med att någon tjänst enbart kommer att ha en 
operatör. 
 
På frågan om man såg behov av att införa konkurrerande tjänsteleverantörer svarade 90 (500300 
lgh) av de tillfrågade 106 företagen ja på frågan medan endast 16 företag (54200 lgh) svarade nej. 
Således redan år 2000 var medvetenheten om behovet av konkurrens väl utvecklad. Femton 
företag (femtongruppen) avsåg att redan från början kunna erbjuda operatörsoberoende nät med 
två eller flera internetoperatörer. 
 
Av de svarande företagen räknade 72 stycken (451900 lgh) med att de boende skulle få välja mellan 
minst två tjänsteleverantörer för alla bredbandstjänster medan 36 svarade nej. Av svaren framgår 
att många räknade med att kundunderlag för mer än en tjänsteleverantör i regel saknades. Ett 
annat skäl till att endast en tjänsteleverantör fanns var att stadsnätet/fastighetsnätet var isolerat 
från stomnätet. I dessa fall förekom att man tillsammans med nätoperatören erbjöd 
konsumenterna en internetoperatör. På frågan om det fanns någon bredbandstjänst där endast en 
operatör erbjöds hushållen svarade 36 företag av 83 (122400 lgh) ja medan 47 (322300 lgh) ansåg 
att så inte var fallet. För att ge de boende bästa möjliga villkor planerade 78 (410500 lgh) av 105 
företag att ingå avtal med främst internetleverantörer. 
 
På många orter i glesbygden uppgavs att det varken fanns intresse från nätoperatörer eller 
tjänsteoperatörer att engagera sig. Kommuner och bostadsföretag utvecklade lösningar på egen 
hand som passade ekonomin och kunde anpassas till lokala förhållanden. I andra fall valde man att 
avstå helt där intresset upplevdes som svagt även från de potentiella konsumenternas sida. I andra 
kommuner fanns företag som hade uttalade mål att höja de boendes datakunskaper och därmed 
deras möjligheter att hävda sig bl.a. på arbetsmarknaden.  
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8.4.6 Finansiering och avgifter 
Inom 57 företag med 217000 lgh svarade bostadsföretaget för hela investeringen medan 52 företag 
(277500 lgh) svarade nej på frågan om fastighetsägaren svarade för hela investeringen. På de orter 
där man samverkade med Bredbandsbolaget svarade bostadsföretaget endast för en mindre del av 
investeringarna vanligen endast 20-30% mot att Bredbandsbolaget fick ensamrätt till nätet under 
viss tid (oftast 3-5 år). 
 
På frågan om de boende individuellt skulle betala någon del av installationen svarade 63 företag 
(220000 lgh) ja och 51 (258000 lgh) nej. 
 
På frågan om bostadsföretaget hade avtal med hyresgästföreningen om att erbjuda bredband till de 
boende svarade 23 bostadsföretag (163000 lgh) ja och 104 stycken (87000 lgh) nej. 

8.5 Analys och resultat av enkät och intervjuer 
8.5.1 Introduktion till analysen 
Intervjuundersökningen utförd kring årsskiftet 2003/2004. En uppföljning av den gjordes med 
bl.a. femtongruppens företag vid halvårsskiftet 2007295

 
.  

Övergripande frågeställningar  som framgår av avsnitt 3 är följande 
 
i) hur medverkar kommuner och bostadsbolag i konsumenternas och organisationernas värdeskapande 

processer i samband med införande och användning av IT-stödd serviceinfrastruktur i lokalsamhället?  
 
Denna övergripande fråga kan först besvaras sedan de partiella frågeställningarna behandlats. 
Frågan besvaras efter att de partiella frågorna som avser att belysa den övergripande frågan 
behandlats. Enligt avsnitt 3.3 är dessa 
 

a) hur tillgängligt är IT-nätet för olika operatörer och vilka tjänster erbjuder dessa operatörer?  
b) vad gör bostadsföretagen/kommunerna för att med stöd av IT skapa redskap för utveckling av de 

boendes/konsumenternas välbefinnande i vid mening i den lokala livsmiljön?  
c) hur utnyttjas IT-nätet inom kommunernas sociala ansvarsområde? 

 
Den första frågan ovan om tillgång till IT-nätet för operatörerna och utbudet av tjänster delas 
inledningsvis upp på två frågor. Första delen av fråga a) är IT-nätets tillgänglighet för olika operatörer. 
Den andra delen är vilka tjänster erbjuder operatörerna på IT-nätet. 

8.5.2 IT-nätets tillgänglighet för olika operatörer  
Delfrågan a) ”hur tillgängligt är IT-nätet för olika operatörer och vilka tjänster erbjuder dessa operatörer?” 
analyseras nedan. Med frågan avses utbyggnaden av bredbandsnäten under undersöknings-
perioden, tillgängligheten till näten och deras öppenhet samt vilka tjänster som erbjuds 
konsumenterna. 
 
År 2006 var stadsnätens ägare till 90 procent kommunala aktörer296. Av femtongruppens företag 
avsåg 14 företag att bygga bredbandsnät tillsammans med andra kommunala aktörer eller i något 
fall bygga på egen hand. Endast ett bostadsföretag avsåg att anlägga ett bredbandsnät tillsammans 
med en privat operatör i samverkan med det kommunala energibolaget297

                                                 
295 Se sammanställning av fallstudierna i bilaga 7. 

. 

296 Se 2.2.2. 
297 Se 8.4.2 
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En majoritet av de allmännyttiga bostadsföretagen hade vid årsskiftet 2000/2001 beslutat om 
utredning, planering och storskalig utbyggnad av bredbandsnät. Dessa företag ägde tillsammans ca 
450 000 lgh. Enligt planerna skulle utbyggnad huvudsakligen ske under åren 1999 - 2003

Utbyggnad av bredbandsnäten 

298

 
.  

År 2003 hade drygt 400 000 hushåll anslutits, alltså ganska nära det planerade målet299. Mestadels 
skedde anslutning med fiberkabel till fastigheten eller till en undercentral i dess närhet. Fördelning 
till hushållen skedde mestadels via telefonnätet eller kabel-TV-nätet300

 
.  

År 2011 gick utvecklingen mot att fiberkabel drogs fram till varje lägenhet i fastigheten. I 
synnerhet i samband med nyproduktion och mer omfattande ombyggnader. Vid enkättillfället 
avsåg i stort sett samtliga svaranden att på sikt (mer än 5 år) anlägga datanät till hushållen med 
fiberkabel. Endast några nöjde sig med att förstärka kabel-TV-nätet301. 

Vid enkättillfället 2000/2001 betonade en majoritet av bostadsföretagen vikten av konkurrens 
mellan tjänsteleverantörer på IT-nätet. Företag, som representerade halva SABO-företagens 
bostadsbestånd (ca 450 000 lgh), avsåg att erbjuda konsumenterna två eller flera 
internetoperatörer

Tillgängligheten till bredbandsnäten 

302

 

. Konkurrensneutralitet var en viktig faktor för dessa vid anläggande och drift 
av bredbandsnät i kommunen. 

År 2006 hade mindre än hälften av kommunerna konkurrensneutrala nät enligt SKLs 
inventering303. PTS konstaterade 2007 att av 153 stadsnätsföretag angav 49 sig ha 
slutkundverksamhet medan 46 inte angav någon verksamhetsinriktning304. Det är främst i områden 
där konsumenterna inte har tillgång till snabb uppkoppling via telefonnätet (xDSL) som endast en 
internetoperatör fanns som tillhandahålls av nätägaren305

 
.  

Allmännyttiga fastigheter erbjuder som regel möjligheter till konkurrens på infrastrukturnivå 
eftersom såväl kabel-TV-nät som telefonnät finns som möjliggör snabb uppkoppling. Ibland har 
denna möjlighet dock begränsats av exklusivitetsavtal med någon tjänsteoperatör306.. Genom bl.a. 
SABOs och Hyresgästernas Riksförbunds agerande för öppenhet på bredbandsnätet torde 
olägenheten på sikt  minska307

 
  

En utveckling mot samverkan i större nät med allt färre KO överväges på några håll. En 
konsekvens kan bli utestängning av operatörer och på så sätt kan alternativen bli färre varför 
utvecklingen är viktig att följa. En annan orosfaktor är att den kommunala nätägaren i två av de 
studerade fallen, Mölndal och Svalöv sålt respektive stadsnät till privata aktörer. Inledningsvis 
täcker avtalen upp konsumenternas behov av valfrihet, men på sikt kan detta inte garanteras. 
 
 
 
                                                 
298 Se 8.4.1 
299 Se tab. 9 
300 Se tab 10 
301 Se tab. 10 
302 Se 8.4.5 
303 SKL (2006) 
304 PTS (2009a) 
305 Se avsnitt 8.4.1 
306 2011-07-01 trädde prop. 2010/11:115 i kraft med ändringar i lagen om elektronisk kommunikation innebärande 

bl.a. möjlighet till konkurrens även på fastighetsnät trots ex. exklusivitetsavtal. Se PTS (2011a) 
307 SABO (2007) 
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8.5.3 Utbudet av tjänster till konsumenterna 

Möjligheten till internetuppkoppling är viktig, då internet är den ojämförligt viktigaste 
tjänstebäraren för konsumenterna

Utveckling av tjänsteutbudet 

308. Bankärenden förutsätts skötas via internet, beställning av 
biljetter, informationssökning, underhållning, inköp sker via internet osv. Dagligvaruinköp hade 
inte fått den allmänna spridning som förutspåddes i inledningen av 2000-talet. E-handel generellt 
har dock en kraftig tillväxt309

 
.  

Av fastighetstjänsterna dominerar kommunikation med bostadsföretaget via datorn/internet310. 
Uppskattade fastighetstjänster är annars tjänster för trygghet och säkerhet, exempelvis inpassage i 
trapphuset och bokning av tvättstuga, se 8.4.4. Tjänster för styrning och reglering av tekniska 
installationer i fastigheter aktualiseras främst vid nyproduktion311. Fjärravläsning av 
förbrukningsdata är också vanliga tjänster men ofta i separata system exempelvis via 
mobiltelefon312

 
. 

Vid intervjutillfället 2007 var telefonuppkoppling via bredbandsnätet vanligt och försök med IP-
TV skedde. IP-TV har senare blivit mer vanligt förekommande313

 

. Video-on-demand hade funnits 
hos vissa operatörer sedan lägre tid tillbaka. Lösningar för att bredbandsansluta alla hushåll med 
TV-apparaten som terminal diskuterades men befann sig ännu i ett tidigt utvecklingsstadium. 

Samhällsinformation förekom i synnerhet via internet. Ett projekt inledningsvis benämnt 24-
timmarsmyndigheten, senare vanligen kallad e-förvaltning, hade pågått under flera år men någon 
samlad lösning fanns ännu inte314. En anledning som konstaterats var att det endast var en mindre 
del av förvaltningsärendena som rörde statlig myndighetsutövning. e-förvaltningens främsta 
intressenter var kommunerna varför införandet blev mer splittrat. Samordning skedde därefter 
genom SKL315. e-förvaltning hade främst handlat om att tillgodose medborgarnas behov av 
kontakt med offentliga organ. I många fall hade också medborgarna epostkontakt med politiker 
och andra företrädare för offentlig verksamhet316. Syftet var således inte att tillgodose 
medborgarnas behov av kommunikation och information på det sätt detta behov beskrivits i 
avsnitt 6.2.3.  

Såväl AB Svalövsbostäder som AB Tierpsbyggen hade vid undersökningstillfällena få anslutna 
hushåll. Genom att anlita en KO med central uppkoppling så erhöll stadsnäten ändå ett stort 
utbud av tjänster med flera internetoperatörer. 

Stort tjänsteutbud på liten marknad 

 
I kontrast till detta fanns det dock flera bostadsföretag/stadsnät som vid införande av bredband 
inte kunde locka till sig någon internetoperatör. Nätägaren tog då i flera fall även på sig rollen som 
internetoperatör. I vissa fall kunde flera internetoperatörer engageras i ett senare skede, men i 
många andra fall kom den tidigare nämnda slutkundmodellen317

                                                 
308 Se avsnitten 2, 5.3, 6 och 8.4 

 att tillämpas. 

309 HUI (2011). Om bl.a dagligvaruhandeln se Tillväxtverket (2010). 
310 Bilaga 6  
311 Se tab. 11 
312 Se ex Abrahamsson (2009). Avläsning för vatten och värme sker på motsvarande sätt. Se även bilaga 6. 
313 Se tab. 11 
314 Jmfr 6.2.3 om e-förvaltning och e-demokrati 
315 SKL (2011) 
316 SOU (2010) 
317 Se avsnitt 2.4.3. 
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AB Gavlegårdarna och Hyresbostäder i Gävle kommun AB erbjöd sina hyresgäster endast en 
internetoperatör. Vid bägge intervjutillfällena fanns en internetoperatör som erbjöd olika 
kapaciteter för internettjänsten. Orsaken till den obefintliga konkurrensen sades vara att begränsa 
kostnaden för hyresgästerna genom att marknadsunderlaget blev större för operatören. 
Internetoperatören upphandlades på begränsad tid. Konkurrerande tjänsteutbud fanns via xDSL 
och kabel-TV-operatör samt under senare år också av mobila bredbandslösningar. Det senare har 
under senare år expanderat kraftigt i Sverige. 

Infrastrukturkonkurrens om tjänster 

 
Frågan inför framtiden är om det kommer att finnas andra tekniska lösningar än t.ex. fiberkabel 
som kan erbjuda 100 Mbit/s med säker tillgänglighet.  

8.5.4 Nya värden för hyresgästerna/konsumenterna med IT-nät? 
Frågan b) som avses analyseras nedan är ” vad gör bostadsföretagen/kommunerna för att med stöd av IT 
skapa redskap för utveckling av de boendes/konsumenternas välbefinnande i vid mening i den lokala livsmiljön?”. 
 
Bostadsföretagens förhållande till IT-stödd serviceinfrastruktur var olika. En del såsom bl.a. 
Svenska Bostäder utvecklade bredbandsnätet och tjänsterna direkt för hyresgästerna. Andra såg 
nätet som en fysisk infrastruktur samhällsnivå liksom telefon, el och vatten som endast marginellt 
borde engagera bostadsföretaget. Vissa t.ex. Tierpsbyggen och Tierps kommun såg bredbandsnätet 
som en lokal samhällelig service som kopplats ihop med lokala TV-program. Förhållningssätten 
var således olika.  

Nätägare var ofta kommuner eller kommunala bolag vilket borde borgat för ett 
konsumentinflytande enligt den modell för inflytande som behandlats i avsnitt 5.3.3. Öppenhet 
och konkurrens på nätet var viktiga faktorer för att tillgodose konsumenternas intresse. Trots detta 
var det vanligt att nätägaren inom den kommunala intressefären själv utan konkurrens erbjöd 
slutkundtjänster såsom internetuppkoppling

Konsumenternas inflytande 

318

 
. Detta synes inte tillvarata konsumenternas intresse.  

Orsakerna kunde dock vara att marknaden ansågs för oattraktiv för kommersiella aktörer varför 
den kommunala nätägaren fick påta sig en uppgift som kunde verka vara i strid mot 
konsumenternas intresse. PTS kartläggning tyder på att begränsningar i konkurrensutsättning hade 
valts hos nätägaren som eftersom de kvarstod kan tyda på kommunalt affärsmässiga avsikter319

 

. 
Konsumenterna saknade tydligen kunskap, vilja eller förmåga att påverka besluten.  

En regionalisering320 av samarbete mellan stadsnäten som diskuterades i några fall kunde innebära 
ett utökat tjänsteutbud. Samtidigt innebar en sådan utveckling att krav ställdes på standardisering 
av tjänster, teknik och regelverk321

 

. Större regionala samarbeten skulle kunna tänkas minska den 
enskilde konsumentens inflytande och eventuellt också antalet lokala arbetstillfällen om detta var 
ett lokalt uttalat mål. 

Många företag med öppna nät hade, efter förhandlingar med hyresgästföreningen, finansierat sin 
utbyggnad och drift av nätet med ett hyrespåslag. Dessa nätägare kunde därför nöja sig med att 
endast initialt ta ut en anslutningsavgift, vilket i sin tur innebar att byte till annan internetoperatör 
underlättades. Till detta bidrog även korta uppsägningstider i framförhandlade avtal med 

                                                 
318 Se även 2.4.3. 
319 PTS (2009 a, b) 
320 Med regionalisering avses ett samarbete mellan två eller flera stadsnät över kommungränserna. 
321 Se avsnitt 8.5.1 och Cesar (2007) 
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operatörerna. Konsumenterna kunde beroende på antalet operatörer som fanns i nätet rösta med 
fötterna genom att välja annan operatör på marknaden.  
 
Denna finansieringsmodell förutsatte ett bra och konkurrerande utbud av tjänster på 
bredbandsnätet då förfaringssättet begränsade viljan hos konsumenterna att utnyttja alternativa 
och substituerande infrastrukturer. Detta genom att hyresgästerna genom ett ökat hyresuttag redan 
betalade för fastighetens bredbandsnät att då överge fastighetsnätet till fördel för kabel-TV-nätet 
eller ADSL på telefonnätet ledde sammantaget till ökade kostnader för hushållet. 

För att framtidssäkra lösningar på hushållens bredbandsuppkoppling har det bedömts att det 
behövs fiberuppkopplingar till bostaden, en lösning som flera av företagen i studien hade påbörjat 
och andra planerade att genomföra. 

Fiber till hushållen 

I många bostadsområden fanns internetcaféer som en social träffpunkt. I några bostadsområden 
utnyttjades gemensamma lokaler för utbildning med stöd av IT. Syftet med utbildningarna 
varierade. I något fall utbildades personer i arbetsför ålder i datorkunskap. I andra fall var det 
frågan om utbildning av äldre i datoranvändning. I något fall fanns lokaler för distansarbete och 
distansstudier. Samarbetspartners var ofta hyresgästföreningen och något bildningsförbund. 

Lokala effekter 

 
Förväntningar på uppkomsten av lokala arbetstillfällen, i synnerhet för funktionshindrade, verkade 
inte ha infriats. Nya lokala arbetstillfällen uppkom i samband med utbyggnaden av bredbandsnäten 
och i mindre utsträckning för drift och support. Vid en regionalisering eller vid användande av 
regionala eller nationella KO blir supporten mer övergripande. Vissa kontaktskapande tjänster, 
såsom marknadsföring av nätanslutningar kunde finnas på lokal nivå.  
 
Några bostadsföretag framhöll att utbyggnaden av infrastrukturen påverkat näringslivet så att 
företag stannat kvar på en ort eller t.o.m. etablerat sig på orten. Kvarboende på en ort kunde också 
möjliggöras då bredbandsätet kunde utnyttjas för distanstudier och distansarbete. 
 
Inte i något fall kunde lokala intranät för kommunikation mellan de boende eller andra lokala 
aktörer upptäckas. I några fall fanns lokala nät för felanmälan från boende till bostadsföretagen vid 
enkättillfället. Den vanliga lösningen för kommunikation med bostadsföretagen var via internet. 

8.5.5 IT-nätet för de kommunala förvaltningarna 
Fråga c) analyserar ”hur utbyttjas IT-nätet inom kommunernas sociala ansvarsområde?”.  
 
Äldreomsorgen verkade sällan vara inställd på att utnyttja IT-infrastrukturen för att medverka till 
att lösa äldre och funktionshindrades problem. Några projekt pågick för att testa tekniska 
hjälpmedel för att underlätta kvarboende för äldre och funktionshindrade.  
 
Generellt sett återstod mycket att göra inom området för att underlätta kvarboende och 
omsorgspersonalens arbete. Teknik för detta och telemedicinska lösningar fanns redan. I det 
senare fallet så skedde ett visst, men begränsat arbete, inom detta verksamhetsområde. 
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8.5.6 Värdeskapande processer genom IT-stödd serviceinfrastruktur? 
Den övergripande frågan  i) enligt avsnitt 3.2 är ”hur medverkar kommuner och bostadsbolag i 
konsumenternas och organisationernas värdeskapande processer i samband med införande och användning av IT-
stödd serviceinfrastruktur i lokalsamhället? ".  
 
Eftersom framtiden är oviss och människors preferenser skiljer sig åt är det viktigt att en IT-stödd 
serviceinfrastruktur i görligaste mån är generell för att kunna möta ännu okända framtida behov. 
Av denna studie framgår att öppenhet och generalitet inte var givna ens med offentliga aktörer.  
 
Likväl visar denna studie att många bostadsföretag och kommuner strävade efter att erbjuda 
konsumenterna öppna nät. De agerade för att underlätta byte av operatörer genom att ta bort 
sådana trösklar som försvårade byten. En annan ambition hos bostadsföretagen var att bygga ut 
nätens kapacitet för att framtidssäkra användningen. 
 
Utnyttjande av näten för fastighetstjänster för att styra och reglera förbrukningsmedia såsom 
energi och vatten var ännu på ett tidigt stadium men infördes vanligen i samband med 
nyproduktion och ombyggnader. Andra tjänster för hyresgästernas trygghet och säkerhet 
installerades i allt större utsträckning. Det gällde exempelvis inpasseringssystem och bokning av 
tvättstugan.  
 
Kommunernas och deras dotterbolags engagemang vid försäljning av slutkundtjänster samtidigt 
som de var nätägare fordrar uppmärksamhet inför framtiden. En sådan verksamhet kunde i vissa 
fall vara konsumentorienterad, t.ex. genom att andra alternativ saknades men kunde också i andra 
fall vara motiverad av att driva kommersiell verksamhet på en marknad som egentligen mycket väl 
skulle kunna fungera bra att konkurrensutsättas. 
 
Ambitionen att stärka medborgarnas ställning genom att anordna lokala nät synes helt saknas (se 
avsnitt 6.4). Det lokala nät som fanns i Fosie, såsom framgår av avsnitt 6.4.2, har ersatts med ett 
där kommunikation med politiker och myndigheter tillåts men ingen kommunikation lokalt efter 
eget val med andra medborgare. Politiker agerade omedvetna om att sådana lokala behov kunde 
finnas. De kommersiella aktörerna var heller inte beredda att satsa på ett lokalt nät med tveksam 
lönsamhet. Det saknades framåtriktade krafter som såg till individens och samhällets möjligheter 
till utveckling och självorganisering med avstamp i den lokala livsmiljön. 

8.6 Fallstudierna och analysmodellens relevans 
8.6.1 Validitet och reliabilitet 
Syftet med analysmodellen enligt avsnitt 3.2 är att ”urskilja relevanta egenskaper för modellering och 
organisering av IT-nät i lokalsamhället med ett konsumentperspektiv i fokus?”. Modellen skall, enligt 5.3.3, 
vara ett verktyg för dialoger kring anläggande och drift av IT-stödd serviceinfrastruktur ur ett 
konsumentperspektiv. Centrala begrepp för värdering av modellen är validitet och reliabilitet. En 
utvärdering av den inre validiteten säkrar även reliabiliteten i andra studier. Motivet är att det är 
omöjligt att ha en inre validitet utan reliabilitet (se avsnitt 4.3). Förstärkning av den inre validiteten 
gör också att reliabiliteten ökar322

 
. 

Intern eller inre validitet handlar om i vad mån resultaten stämmer överens med verkligheten. Den 
externa validiteten beskriver om resultatet vid prövning av modellen är generaliserbart utöver de 
här studerade fallen. I denna studie säkerställs validiteten, såväl intern som extern genom 
upprepade studier av modellens relevans och observationer över en längre tid (se avsnitt 4.3). 

                                                 
322 Se avsnitt 4.3, se även Merriam (1988/1994). 
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Genom återkommande uppföljning av tidigare frågor och svar bekräftas också att resultatet från 
föregående fallstudier blivit rätt uppfattat. 
 
Faktorerna som redovisas i studiens analysmodell323

• operatörsoberoende 
 är 

• konsumentinflytande 
• kommunikationsoperatörsrollen 
• omfattning av tjänster på nätet 
• effekter på lokalsamhället 
• övriga frågor (bakgrundsfaktorer, varför ingen samlad redovisning ges i resultatavsnittet) 

 
Dessa faktorer utvärderas och redovisas med kommentarer nedan. Funna avvikelser i förhållande 
till modellens faktorer redovisas.  
 
En sammanställning av resultatet av intervjuerna med samtliga utvalda företag finns i bilaga 7. 
Resultatet av intervjuerna med de femton företag som ingår i ”femtongruppen” visas vid de två 
olika intervjutillfällena dels 2003/2004 och dels halvårsskiftet 2007. Jämförelserna mellan 
intervjutillfällena redovisas under aktuella kategorier. 

8.6.2 Operatörsoberoende.  
Frågor om operatörsoberoende på bredbandsnäten är minst lika angelägna idag som tidigare. 
Kraven på näten har skärpts och formaliserats genom EU-direktiv. En motsvarande förändring 
sker därmed även i Sverige.  
 
Förändringarna i femtongruppen med avseende på operatörsoberoende som skett mellan 
intervjutillfällena redovisas. Vid första intervjutillfället hade sex bostadsföretag öppna 
bredbandsnät, enligt definition i avsnitt 5.3.2. Vid det andra tillfället hade tolv företag valt öppna 
nät. 
 
En viktig förutsättning inför framtiden för att säkra hög kapacitet är att operatörerna har tillgång 
till öppna accessnät med fiberkabel, något som ännu bara delvis förekommer. De kommunalt ägda 
bostadsföretagen har på längre sikt möjlighet till konkurrerande fysiska bredbandsnät. Utöver i 
särskilda fall förekommande fiberkabel kan internetanslutning av hushållen till bredbandsnät ske 
genom anslutning till särskilt bredbandsnät, kabel-TV-nät och/eller telenät. Även de mobila 
bredbandsnäten har snabbt fått en ökad betydelse.  
 
Tabell 12: Redovisning av femtongruppens grad av operatörsoberoende vid de bägge intervjutillfällena 

 
Kate- 
gori 

Definition, 
se även avsnitt 5.3.2 

Antal bostadsföretag Anm. 
2003/2004 2007 

α1 Konsumenternas fria val 
 

0 0 Idealmodellen med 
LCO 

α2 Praktiskt fungerande konkurrens 
mellan några operatörer 

6 12 Minst två internet-
operatörer 

α3 Mekanism för beivrande av missbruk 
av dominerande maktställning  

7 2  

α4 Monopolistisk nätoperatör 
 

1 0  

- Inte byggt nät 
 

1 1  

                                                 
323 Se avsnitt 5.3.3 
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I många fall utestänger fastighetsnäten konkurrerande operatörer genom exklusivitetsavtal. Regler 
om tillgång till Teliasoneras kopparnät i fastigheterna av externa operatörer finns sedan tidigare324. 
Dessa regler har under 2011 vidgats till att omfatta alla nätägare i fastighetsnäten325

 
.  

Modellens kategorier under denna egenskap –operatörsoberoende- täcker in frågeställningar om 
nätens öppenhet. Hänsyn måste tas inte bara till tillgänglighet hos stadsnät och fastighetsnät utan 
nätsystemet som helhet. När denna studie inleddes var fastighetsnät och stadsnät oftast synonymt. 
Eftersom denna studie avser konsumenterna som användare av nätet så är det ur 
konkurrenssynpunkt tjänsterna i och kvaliteten på fastighetsnätet som är avgörande. Kunskap om 
övriga nätegenskaper behövs för att kunna analysera begränsningar i nätet och deras effekter. 

8.6.3 Konsumentinflytande.  
Av ovanstående analys framgår att åtskilliga kommuner av olika anledningar själva var såväl 
nätägare som tjänsteleverantörer. En sådan sammanblandning av rollerna riskerar att leda till lokala 
monopol som framgår av avsnitt 5.2 om IT-BOs idealmodell.  
 
Nedan redovisas förändringarna i femtongruppen med avseende på kosumentinflytande mellan 
intervjutillfällena. Vid första intervjuen hade konsumenterna i nio bostadsföretag inflytande över 
bredbandsnäten enligt definition. Vid andra tillfället hade de blivit tio. 
 
Skalan för utvärdering av konsumentinflytande kan mot bakgrund av de sammanblandade rollerna 
för kommuner te sig överflödig. Praktiken visar att även kommuner agerar på ett sätt som kan vara 
skadligt för konsumenterna. Skillnaden mot en kommersiell aktör är att samhälleliga organ prövas i 
allmänna val. På så sätt kan medborgarna indirekt få ett visst inflytande.  Valfrågorna är dock i 
regel helt andra och valfriheten på bredbandsnät är inte en helt lätt fråga att bilda opion för. 
 
Av skilda anledningar förefaller inte frågan om konkurrens på bredbandsnätet engagera väljarna 
tillräckligt för att dessa ska ifrågasätta kommunerna och de kommunala organens agerande. Trots 
detta är modellens underkategorier enligt avsnitt 5.3.3 relevanta då kommuner påverkas genom 
såväl EUs beslut som statliga krav. En sådan drivkraft för kommunerna är att dessa genom ta 
emot statsbidrag för utbyggnad av IT-stödd serviceinfrastruktur förbundit sig att etablera öppna 
nät. Detta har PTS påpekat och begärt att sådana krav ska uppfyllas326

 
. 

 
Tabell 13: Redovisning av femtongruppens grad av konsumentinflytande vid de bägge intervjutillfällena 
 

Kate- 
gori 

Definition, 
se även avsnitt 5.3.2 

Antal bostadsföretag Anm. 
2003/2004 2007 

β1 Konsumenterna har inflytande över 
verksamheten 

9 10  

β2 Konsumenterna har inflytande på 
längre sikt 

4 4  

β3 Konsumenterna har inget inflytande  
 

1 0  

β4 Konsumenternas inflytande begränsas 
av upplåtelseavtalet 

0 0  

- Nät saknas 
 

1 1  

                                                 
324 Se redovisning i PTS (2010c) 
325 PTS (2011a) 
326 PTS (2009b) 
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8.6.4 Kommunikationsoperatörsrollen (KO).  
Rollen som LCO, i dess ursprungliga betydelse, synes i nuläget vara överspelad. En viss långsiktig 
möjlighet till konsumentpåverkan sker genom att SABO och Hyresgästföreningarna villkorat den 
vanligt förekommande hyreshöjningen för investering i bostadsföretagets nät med att 
fastighetsnäten ska vara öppna. Dessa nät sammanlänkar hushållen inom fastigheterna och kan 
även förbinda närbelägna fastigheter inom bostadsföretagets bestånd. Inga avtal sluts efter 2005 
mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägarna om anläggande av bredband om inte 
hyresgästernas valfrihet garanteras327

 
. 

 
Tabell 14: Utvisande förändringar bland femtongruppens val av KO och operatörsoberoende 
 

 
KO 

Kat. av 

α 
Antal bostadsföretag i resp kat. Anm. 

2003/2004 2007 

Upphandlad KO 2 3 5  
- ” - 3 1 0  
- ” - 4 1 0  

KO i egen regi 2 3 7  
- ” - 3 6 2  
- ” - 4 0 0  

Ingen  Nät saknas 1 1  
 
 
För att ett bredbandsnät ska medge öppenhet och valfrihet för konsumenten krävs att såväl 
fastighetsnät som access- och stadsnät är öppna. Ofta anses en KO borga för viss öppehet genom 
att konsumenten erbjuds välja mellan ett antal tjänsteoperatörer. Sedan inledningen av denna 
studie har KO-rollen blivit vanligt förekommande. Av tabellen nedan framgår att av 
femtongruppens företag hade endast fem valt att upphandla KO externt vid intervjun 2007. 
Övriga hade vanligen valt kommunens energibolag som KO. I detta senare fall kunde 
beroendeförhållande uppkomma mellan nätägare och KO som kräver observans för framtiden. 
 
För att garantera framtidssäkra nät med avseende på kapacitet och kvalitet erfordras att optisk 
fiber dras ända in i lägenheterna (FTTH), vilket förkom i vissa fall.  

8.6.5 Omfattning av tjänster på nätet.  
Den viktigaste tjänsten för normalhushållet och som ofta var anledningen till att hushållet anslutit 
sig till bredbandsnätet var internetåtkomsten. Av den anledningen var det viktigt att tjänsten var 
konkurrensutsatt. Tjänstekonkurrens på bredbandsnätet var viktig även om konkurrerande nät 
fanns. De konkurrerande infrastrukturer som var tänkbara höll inte den kvalitet och kapacitet på 
längre sikt som ett fibernät medger. 
 
Av tabell 15 nedan framgår att bredbandsnäten bland femtongruppens medlemmar kommit att 
utnyttjas i större utsträckning. Från att näten endast i fyra fall utnyttjades för samtliga kategorier av 
tjänster hade dessa företag blivit elva vid andra intervjutillfället. 
 
Underkategorierna är relevanta då fler verksamheter som utnyttjar nätet förbättrar ekonomin328

 

 i 
nätet förutom att fler tjänster kan tillhandahållas. För såväl internet som kommersiella och 
offentliga verksamheter användes då nätet. 

                                                 
327 Bergenstråhle (2005), Johansson, A (2006) 
328 Genom skalfördelar. 
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Tabell 15: Redovisning av femtongruppens typ av tjänster på nätet vid de bägge intervjutillfällena 
 

Kate- 
gori 

Tjänster se definition, 
 avsnitt 5.3.2 

Antal bostadsföretag Typ av tjänster 
2003/2004 2007 

δ1 Konsumenterna erbjuds internet. 4 1 Internet som informations – och 
tjänstebärare enbart 

δ2 Internet samt att den kommunala 
servicen utnyttjar nätet 

2 1 Internet och kommunen eller dess 
företag för info och/eller 
producenttjänster 

δ3 Internet och kommersiella tjänster 3 1 Internet och kommersiella tjänster ex 
lokala affärsidkare, underhållning som 
film, spel o.d.  

δ4 Internet, kommunal service och 
kommersiella tjänster 

4 11 Nätet utnyttjas för samtliga av 
ovanstående typer av tjänster 

- Inga tjänster 2 1 Tjänster saknas 
 

8.6.6 Effekter i lokalsamhället 
Påvisbara effekter på lokalsamhället saknas. Enbart enstaka overifierbara utsagor finns. 

8.6.7 En översiktlig sammanfattning av några resultat av fallstudierna 
Tabellen nedan visar några utdrag ur fallstudiernas resultat. 

En del nätägare upphandlade en extern kommunikationsoperatör (U i tabellen ovan) och andra 
drev rollen i egen regi (E). Bland de senare nätägarna döljer ovanstående tabell att bland dessa nio 
så ha endast tre företag minst tre internetoperatörer. År 2007 hade dessa blivit sju stycken varvid 
bara 2 kvarstod i kategorin α3. 
 
Vi ser även hur fler bostadsföretag erbjuder sina boende allt mer omfattande tjänster.. 
 
Tabell 16: Sammanfattande tabell som visar utvecklingen för femtongruppens företag vid intervjutillfället 

2003/2004 resp. 2007. (Kategorierna nedan definieras i avsnitt 5.3.2) 
 

Funktion 2003/2004 2007 

Operatörsoberoende (minst två internetop.) 6 12 

Konsumenterna har visst inflytande (ex. via val) 9 10 

Konsumenterna har inflytande på sikt 4 4 

Upphandlad kommunikationsoperatör  (U) 5 5 

Kommunikationsoperatör i egen regi (E) 9 9 

Bara internet som tjänst 4 1 

Internet, kommunala och kommersiella tjänster 4 11 

8.6.8 Slutsats om modellens relevans 
En punkt som studiens förklaringsmodell bör kompletteras med är vilken etableringsstrategi som 
hade valts vid etablering av bredbandsnätet och på vilken sikt strategin avsåg gälla samt vad som 
avsågs ske efter etableringstiden. I denna studie har konstaterats, att bostadsföretag slöt avtal med 
en operatör som anlade fastighetsnätet mot ett exklusivitetsavtal, ett avtal som gav nätoperatören 
ensamrätt till nät och tjänster under ett antal år, vanligen tre till fem år. Efter avtalstidens utgång 
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skulle nätet öppnas för konkurrerande tjänster och fastighetsnätet skulle övergå till 
fastighetsägaren.   
 
Långa avtal leder till slutna nät och låser under avtalstiden även in konsumenterna. Att senare 
öppna nätet är också förknippat med kostnader för aktiv utrustning vilket bör övervägas vid 
upphandlingsbeslutet.   
 
Lokala nät som fanns i idealmodellen saknades helt trots det värde de synes ha. Denna fråga bör 
behandlas i samband med införande av en IT-stödd serviceinfrastruktur. 
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9 Slutsatser och diskussion 

9.1 Medverkan i medborgarnas värdeskapande processer 
En utgångspunkt för detta arbete var att undersöka på vilket sätt lokalt förankrade aktörer, 
i första hand kommuner och kommunägda bostadsföretag, avsåg att utnyttja den pågående IT-
utbyggnaden av bredband med utgångspunkt från lokalsamhällets och dess innevånares behov. 
Den övergripande slutsatsen av de genomförda studierna är att någon drivkraft hos dessa aktörer 
att medverka i det som i avhandlingen kallats medborgarnas värdeskapande processer inte har 
existerat på ett mer utvecklat sätt.  
 
Ett viktigt arbete har gjorts med stöd av SABO, Sveriges kommuner och landsting och 
Hyresgästernas riksförbund centralt genom att driva kravet på operatörsneutrala nät och på så sätt 
också kunna kräva att de boende har tillgång till mer än en internetoperatör. IT kan organiseras på 
många sätt och är till syvende og sidst en ekonomisk fråga. Den möjlighet som den använda 
idealmodellen illustrerar och där den boende/konsumenten sätts i fokus i sin boendemiljö har inte 
haft någon självklar företrädare med ekonomisk styrka. Medborgarnas företrädare i de politiskt 
valda församlingarna har inte haft kunskap eller engagemang nog för att driva medborgarfrågorna i 
detta avseende. Det kommunalpolitiska intresset har snarast varit att göra de egna förvaltningarnas 
tjänster tillgängliga över nätet. 
 
De kommersiella intressenterna har haft ett annat perspektiv. I grunden finns här alltid ett 
kundbasperspektiv. Hur når man så många individer som möjligt på enklast möjliga sätt? Ett lokalt 
förankrat medborgarintresse är sekundärt. 

9.2 Idealmodellen som utgångspunkt 
Bredbandsnätens utformning har kommit att spegla intressena hos samhällets etablerade aktörer. 
En drivkraft för utveckling av näten är de möjligheter tekniken medför, medan de kommersiella 
och politiska intressena ställer krav på IT-strukturen som svarar mot deras preferenser. 
Medborgarnas behov, däribland de mer subtila som gör livet mer värdefullt att leva, är inte uttalade 
varför de inte heller förs fram. Informationsteknikens kraftfullhet i olika avseende har också 
medfört att nationella (och europeiska) politiska intressen har tillkommit som skjuter 
medborgarnas nytta av IT ytterligare i bakgrunden. 
 
Mot en sådan systemarkitektur står dator- till datorlösningar eller icke-hierarkiska systemlösningar 
till skillnad från dator- till serverlösningar. Här kan användaren koppla upp sig mot vilken annan 
ansluten användare som helst och står då fri från de kommersiella aktörernas databaser. Tillit till 
andra deltagare i dessa förstnämnda nätverk är en viktig ingrediens. En sådan utveckling 
omöjliggörs i praktiken av de lagar om spaning på nätet och lagring av kommunikation som 
statsmakterna har tillåtit sig införa. Dessa har givetvis haft sina motiv, men konsekvenserna är att 
lokalt organiserad IT-verksamhet – något som tekniken mycket väl skulle kunna tillhandahålla – 
ytterligare försvåras eller omöjliggörs. Bara administrationen av sådana eventuella 
operatörsuppgifter blir ett absolut hinder 
 
Ett problem för de lokala användarna anslutna till bredbandsnätet är att det inte finns något 
systemstöd för skapande av lokala nät (ungefär halvöppna intranet). Det krävs kunskap att utnyttja 
program för dator- till datorstrukturer, tillåtande nätägare, standarder och regler som accepteras för 
access samt inte minst en organisation som driver frågor om lokala nät. Även detta område skulle 
vara betjänt av goda exempel. Diskussionen om icke-hierarkiska nät förekommer i samhället och 
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hör samman med debatten om frihet på nätet i dess ursprungliga mening. PTS som en 
betydelsefull aktör ställer t.ex. krav på stadsnäten att upplåta access för operatörerna på 
gynnsamma villkor. Motsvarande krav på att gynna lokala nät vid upplåtelser saknas från de statliga 
organen. 
 
En huvudfråga med utgångspunkt från idealmodellen var möjligheten att använda internet som ett 
allmänt kommunikationsverktyg oberoende av godkända registrerande databaser i hierarkiska 
system. Något som lokala intranet skulle kunna tillåta. Den ursprungliga frågeställningen var 
optimistisk men kunde inte realiseras.  
 
De ekonomiska villkoren för de kommunala bostadsföretagen gör att dessa ofta känner sig trängda 
på ett sätt som påverkar deras agerande och möjligheter att tillgodose olika lokala gruppers behov. 
På bostadsföretagen ställs krav på affärsmässigt agerande och avkastning på insatt kapital till 
ägaren kommunerna eller kommunala stiftelser. Samtidigt har företagen kostnader för eftersatt 
underhåll på sina miljonprogramfastigheter och ofta kostnader för outhyrda lägenheter. I deras 
åtagande ingår även att främja kommunernas bostadsförsörjning och ett socialt ansvar. Utrymmet 
för vidare engagemang i det lokala samhället där företaget verkar blir alltmer begränsat. 

9.3 Analysmodellens relevans 
Analysmodellens kategorier har fungerat tillfredställande för den klassificering som använts i den 
primära metoden för att definiera olika grad av möjligt konsument-/medborgarinflytande i de 
företag som studerats. Det gäller särskilt den delen som avser operatörsoberoende. 
 
När det gäller konsumentinflytande blev det nödvändigt att jämställa inflytande direkt genom en 
konsumentstyrd organisation med indirekt inflytande genom politisk påverkan, främst via allmänna 
val. Några konsumentstyrda organ fanns inte. LCO-rollen kunde inte realiseras. Med den avvikelse 
fungerade klassificeringen inom analysmodellens ram. 
 
Åtminstone en ytterligare kategori inom ramen för analysmodellen hade varit värdefull att tillföra. 
Det gäller kategorin etableringsstrategi inklusive finansiering  av bredbandsutbyggnaden i olika lokala 
samhällen. Nu är den frågan dock i huvudsak överspelad, eftersom utbyggnaden av bredband i 
stort sett är genomförd i Sverige. 

9.4 Fortsatt forskning 
Denna studie av bostadsföretagen genomfördes under  åren 2000 – 2007 då utbyggnadsläget för 
bredband ännu var i ett inledande skede. Skillnaden mellan det egentliga stadsnätet och 
fastighetsnätet vid utbyggnad och kommande tjänsteinnehåll hölls vid den tidpunkten sällan isär. 
Utvecklingen har gått fort. Nu står andra frågor på agendan. 
 
Studien ger upphov till ett antal nya frågor. Ett övergripande viktigt område där det behövs mer 
forskning är konsumenternas och medborgarnas inflytande på de processer som formar struktur 
och styrning av bredbandsnäten och det tjänsteinnehåll som erbjuds. Det är en forskningsmässigt 
tvärdisciplinär fråga, som kräver olika infallsvinklar, tekniska, samhällsorienterade och juridiska. 
 
Ett annat forskningsområde är utvecklingen av samhällsbyggandet med anledning av den 
fortgående IT-utveckling. Inte minst bör frågan om vad som händer när medborgarnas intressen 
genom nätet blir mer upptagna av vad som händer långt utanför lokalsamhället. Förstärker IT 
fragmenteringen i lokalsamhället och t.o.m. påskyndar dess avtynande, i motsats till vad 
utgångspunkten var för föreliggande arbete? Det är i så fall en mycket viktig samhällsfråga som bör 
kunna ge många uppslag till relevant forskning inom flera olika discipliner. 



 94 

 
Frågor som blir viktiga att följa i framtida studier, är frågor kring bredbandsnätens funktion ur 
konsumentsynpunkt, t.ex. om näten är operatörsoberoende. Öppna nät har konstaterats inte vara 
en självklarhet. En annan övergripande fråga att följa är utvecklingen av lokala nät, intranet med 
systemstöd för nätanvändarnas möjlighet till uppkoppling och hur dessa nät används i 
lokalsamhället av olika grupper. Skapandet av goda exempel kan vara en väg för utveckling. 
 
Andra frågor som berör lokalsamhället är hur IT-utvecklingen bidrar till konsumenternas/ 
medborgarnas välbefinnande och inflytande till gagn för ett framtida bättre utnyttjande av en IT-
stödd serviceinfrastruktur är en ytterligare viktig forskningsuppgift. Att observera skapandet av 
arbetstillfällen för olika kategorier är ett sådant forskningsområde. Hur kan den IT-stödda 
serviceinfrastrukturen stärka möjligheterna till äldres kvarboende i den egna lägenheten och hur 
kan organisationerna för vård och omsorg nyttiggöra sig av nätet? 
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New Job Opportunities for the Disabled in Local 
Communities 

 
Stig Gustavsson *) and Ulf Keijer **

 
) 

Abstract 
Different aspects of the general problems to be able to offer persons with disabilities good and 
enduring jobs in the new economy based on information and communication technologies are 
addressed. Examples are given and an ideal service delivery model for local communities is 
presented. 
 
A preliminary study has been conducted which comprised interviews with key persons in a 
housing area, Vällingby, near Stockholm, Sweden, where the service delivery model has been 
applied for some period of time. Attitudes to employing persons with disabilities have been 
evaluated and measures to overcome obstacles of different kinds were studied. 
 
Future studies include the establishment of tests at other sites in order to create “good examples”. 
Especially, job opportunities for persons with intellectual disabilities will be in focus.  
 
Keywords

 

: communication, community, disability, housing, information technology, intellectual 
disability, ICT, job, service, service delivery, work. 

An example 
A large market hall in Southern Sweden has started an Internet shopping service for its customers. 
Orders are placed via the communication network. The goods are collected and delivered to the 
individual customer. This new service already has proved to be successful. However, assumingly, it 
requires a profound reorganisation of the delivery system, in order to make it efficient and 
attractive for the customers. Further, organisational changes often open up opportunities for new 
jobs, jobs not earlier recognised or fully conceived.  
 
This specific market hall is one of our objects of a study pertaining to new job opportunities for 
persons with disabilities. And we are particularly interested in job developments related to 
intellectual disabilities. 
 
The market hall will keep and develop its ordinary business concurrently with this new Internet 
service. This latter activity is considered by the retailer as a business development in its own right. 
 
A first step of regular business is often the retailer’s weekly web advertisement to connected 
customers. A customer placing her order via Internet then starts an activity chain. The offerings 
include discounts and features of different kinds, e.g. menu suggestions or the dietician’s 
counselling. Specific offerings may be directed to certain groups of customers, i.e. profiling. 
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**) Prof., Royal Institute of Technology, Dept. of Architecture, ulf.keijer@arch.kth.se 
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The customers´ orders are transmitted – via Internet – to the retailer’s computer system. The 
compiling and packaging of the ordered goods is done manually from the shelves of the market 
hall. The computer organises the orders of the goods to minimise the way through the hall. To 
economise the compiling serves several customers at a time. The computer should be able to 
propose replacement of goods out of stock with corresponding items, if possible dependent on the 
individual customer’s choice. Some articles, like fruits, vegetables, fresh meat etc., have to be 
weighted and a price given for each item in order to produce a final bill for each order. Passing 
through the ordinary cash point checking the items once again should be avoided in order to gain 
efficiency of the whole procedure. 
 

 
 

 
Figure 1 Pick trolley for three customers (proposed design by Nomadiz, Malmö) 
 
 
The orders are related to several other logistic issues. Often the goods cannot be delivered directly 
after having been collected. They are stored for later delivery together with other orders in view of 
the customers’ preferences regarding time and place for the deliveries. In addition, some goods 
require cold storage. 
 
The procedure seems simple and strait-forward. Still it contains a number of steps that call for 
specific attention if persons with intellectual disabilities will be able to contribute substantially to 
this service chain. The different tasks, however, are not predefined. A profound analysis together 
with all parties involved might very well sort out a number of routines, which may constitute a 
complete job for the individuals under consideration. Further, it is likely that some sort of 
technical adaptation for the job task and the workplace will become necessary in order to 
compensate for the specific individual’s disability and to increase productivity and quality of his or 
hers work.  
 
The system now under construction is intended to allow one or several handicapped persons with 
mild intellectual disability to fulfil tasks in the market hall. 
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Incoming Internet orders are structured so as to minimise walking and the appropriate storing into 
the pack-box (no tomatoes in the bottom). A computer is placed on a new type of trolley, with 
three boxes for the handling of three separate orders, see figure 1. The shopping list items are put 
in bags in each box. The computer is wirelessly connected to the central computer of the market 
hall. A bar-code reader is used for checking that the right item is selected according to the order. 
Out of stock items are replaced by other predefined articles. On the trolley a digital scale is 
connected to the computer, for defining the amount of specific fresh food, as mentioned above. 
 
More tasks are envisaged with the same equipment. An obvious one is to refill the emptied 
shelves. The bar code technique is expedient, here too.  
 
If we look at the total service and delivery chain other tasks are to transport the goods to the place 
where the customer picks them up and also to deliver them to the customer’s premises or home. 
There are convenient tasks for persons with disabilities, provided appropriate organisation and 
technical measures are at hand. 
 
To administer the system for network services may be another task which could be handled by 
people with disabilities, more likely, though, persons with physical handicaps. Other tasks are 
services related to customer care, the handling of unsuccessful deliveries and complaints, 
advertising, and web site development and maintenance. 

Important considerations 
The case related above emphasises a number of interesting aspects to be considered when 
analysing the general problem of creating job opportunities to less advantageous persons in a 
society driven, to a considerable extent, by information and communication technologies (ICT).  
 
First, there is the development of the ICT. ICT is not only a means for communication between 
the retailer and the customer. Another issue is of equal importance, viz. the man-machine 
interface. The design of this interface determines often the viability of a technical solution, and 
profoundly so as less abled persons are involved. A human-oriented introduction to the latter area 
is found in Norman (1999). 
 
A second aspect is the current changes of society, partly induced by the ongoing technical 
development, partly by the globalisation of economies. These changes, successively, influence the 
economic structures on the national levels, e.g. the labour markets. On the micro levels 
organisational changes take place, business opportunities develop and new types of tasks and jobs 
emerge. Our perspective is the development of new jobs in local settings, local communities, small 
municipalities or parts of towns and cities as a result of profound and major changes in society as a 
whole. In the case described above the local retailer - the market hall – is an actor for such a 
change in a local setting. 
 
Third, we look for major stake holders in these local areas, who have a strong interest in the good 
development of the area and its inhabitants. In the related case the major actor was the market 
hall. However, generally, a service provider of this kind has not the desired stability, nor has he the 
profound connection to the place in question. If business opportunities change such a service 
provider will relocate. Our primary choice of stake holder in local communities is the housing 
company. Its assets are the buildings firmly rooted in the ground. Such a company has a strong 
self-interest to preserve a diverse and rich service infrastructure in the area where it operate. In 
addition, these companies have close relationships to their tenants-customers, which is one of the 
obvious reasons for their rapidly increasing interest in providing Internet service to the residents. 
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Forth and last, we look at the disabled individual, seeking a job to make a living, as independently 
as possible. We take the perspective of the individual, her or his abilities, as well as obstacles when 
handling certain situations of the job process. These obstacles may often be counteracted or 
compensated by appropriate measures at the job site, nowadays very often based on IC 
technology. This forth perspective is also the basic aim of the research by verifying - or possibly 
falsifying - a general hypothesis that the combination of new technologies and the development of 
services and organisational changes in local communities will offer new job opportunities, also 
available for people with disabilities. 
 
These issues will be further elaborated in the following. 

Methodology 
In a preliminary study, Gustavsson & Keijer (1999), the research area was analysed in five 
perspectives: 
• Disability in relation to current development of work life, 
• Organising of undertakings, 
• ICT in the society – working and living at home, 
• Development of living at home and its impact of the local community, 
• A research perspective. 
 
To take the next step in our study we have chosen to consider the development of the ICT society 
and communication to the home as given contexts (broad band, local ICT services, the housing 
companies’ continuous customer orientation and their interest in positive development of the local 
sites where they have their operations).  
 
Thus two principal perspectives remain, which presently may be more open to influence : 
 
• Disability in relation to current development of work life, 
• Organising of undertakings. 
 
The empirical underpinning of the research will be achieved when studying three to four local 
settings. These settings are selected with the contextual requirements mentioned. The different 
cases are not identical, they are rather influenced by their actual local conditions. They are chosen 
to demonstrate “good examples”. Good examples were one of the key requirements put forward 
by the interview-persons during a round of interviews undertaken as a part of the preliminary 
study. 
 
The analysis, both when regarding disability at work and the organising perspective are based on 
long-term developed knowledge in these fields, and, especially with regard to the latter area, on 
established scientific theories. 

To foster new job for persons with disabilities 
A starting point to our work is the idea that changes of societal structures induced by technology 
advancements generate new job opportunities with large possible ranges of flexibility. And 
especially, these jobs should be open to persons with disabilities, as well.  
 
This view of the development is not definite. First, flexibility is under threat. Strong commercial 
driving forces strive to limit flexibility and a free market and to strengthen monopolies if possible. 
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The inflexibility of cable-TV systems is well known. They offer a very fixed supply of channels and 
don’t allow other choices. A similar development is likely to occur for the Internet services, with 
restricting rules for access, design of provider-oriented portals or non-standard technology for the 
construction of the infrastructure. Such a development will not allow for full competition between 
service providers, if this threat is not handled cautiously. We think that flexibility of emerging 
economic structures is a necessary element so as to benefit fully of different business 
opportunities. Below, a model, the so-called ideal model, for locally based services utilising IC 
technologies is presented. It is used as a reference model when analysing the specific local sites we 
examine in our research project. 
 
Second, if organisational changes take place, and a variety of new types of jobs emerge, what are 
the chances and special conditions for the disabled to get a fair portion of these new 
opportunities? This question was asked in the preliminary study, the result of which will be 
presented below. 
 
This conditional phrasing leads us to further to the third question, if, at all, new jobs will emerge in 
the local settings, as the IC technologies and related services continue to develop in local housing 
areas and surroundings. The preliminary study (Gustavssson&Keijer, 1999) briefly summarised 
below, seems to give evidence not to reject this assumption prematurely. 

IT-BO at Vällingby 
A specific development project was started already in 1993-1994 in Vällingby, an agglomeration 
first developed during the late 40s and beginning of the 50s some 13 kilometres outside Stockholm 
City centre. The project, called IT-BO and further described below, has given us an opportunity to 
study these questions a little more in detail, 
and focuses on the following key questions: 
 
• a disability, does it constitute a handicap also for those new job opportunities? 
• which are the major obstacles, and what measures can be undertaken to compensate for 

different forms of disability? 
• how do the potential employers evaluate the possibilities of employing people with disabilities, 

in these new local business structures? 
 
Vällingby, a part of Stockholm City, a suburb (a new town according to an English concept) and, 
at the time, was based on a specific model for urban planning (the ABC-town, Swedish 
abbreviation for Work, Living and Town Centre functions), see e.g. Pass (1969). The major 
housing actor in Vällingby is Svenska Bostäder, which actually was established for the Vällingby 
development. The company owns and manages more than 50.000 dwellings of which some 10.000 
in Vällingby.  
 
The first visions of the project aimed at establishing an “intelligent building”. Very soon, however, 
the project changed its focus and the key objective became “services and communications to the 
tenants”, i.e. service delivery. It started in a specific multi-storey building with some 45 flats. The 
intention today is to provide the whole Vällingby area with an IC area network and each building 
with an in-building network. The project is called IT-BO; about the history of the project, see 
Hunhammar (1998). 
 
Several interview series were held with the tenants residing in the building mentioned and a 
neighbouring building in 1995, 1997, and 1998, see Östlund (1995) and Junestrand (1999). The 
buildings contain small flats, mostly just one or two rooms with kitchen and bath. And, 
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consequently, inhabited by small households, in general one or two persons; about half of them 
are 65 years old or older. 
 
At start the provided services were related to housing operation, communication with the tenants, 
and security (electronic locks and access rules). The tenants were informed about the new 
techniques, which was a specific task of itself. Some of the tenants have later acquired a broad 
band connection to Internet.  
 
During an early phase of the project a job of a novel character for a disabled person was created. 
This position was thought to be interpreted as a “tenant operator” or an “electronic janitor”. A 
wheelchair bound man was engaged for the job and he served as a member of the developing team 
during nearly four years. He left due to progressive impairment in combination with long daily 
travelling. Attempts to replace him were made, however, the project was redirected at that time 
and the recruitment procedure was not fulfilled.  
 
 

 
Figure 2:  A chair bound tenant operator at his adapted work place. 
 
 
We will return to the Vällingby area later in this article discussing the service providers, and their 
interest and attitudes to engage disabled people in their business. 

The Ideal Model 
For IT-BO in Vällingby already from the very beginning it was tried to develop the project 
according an elaborated business model, later called the ideal model, see figure 3. The governing 
principle of the model is the uncompromising focus on the individual as a consumer, a citizen, or a 
tenant, despite the necessary involvement of a number of different strong actors in the chain of 
ordering and delivery, from the consumer in his flat to the service provider. An individual 
consumer is vulnerable while a large number of fairly well organised consumers constitutes a 
considerable purchasing power. The model is based on this fact and a certain role has been 
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created, the consumer operator, who acts on behalf of the individual consumers. The success of 
the consumer operator depends primarily on his ability to offer the customers attractive offerings 
by making the best use of the competition between different service providers on the market. The 
consumer operator is supposed to be active very much in a local environment, and therefore he is 
called the local consumer operator, LCO. 
 
 

 
Figure 3.  The Ideal Model of ICT-supported service infrastructure in local settings. (Keijer&Nilsson, 1996)  
 
 
Many of the old and new business actors, when presented to the model, take more or less for 
granted that they are predetermined to take the role of the LCO – alas, not from the perspective of 
the consumer. Rather, these actors look at the consumer as their primary target for their business. 
Such figures can be recognised in the picture in figure 3 (at upper right), but generally should be 
regarded as external service providers only. The Ideal Model has been elaborated in 
Keijer&Nilsson (1996), to which is referred. 
 
We have regarded the housing company as a primary actor who is supposed to act in the 
consumer´s/tenant´s interest. Rather than fulfilling this role for himself, the housing company 
should nurture the establishment of a separate function taking up this mission. Initially, it could be 
a task group inside the housing company. As soon as possible, it should become independent of 
the company. One of several reasons for this is that the housing company is a service provider of 
its own and should not take on a privileged position in front of other service providers. It is more 
than easy to fall back to traditional behaviour and to seek to avoid competition.  
 
The Ideal Model is generic, meaning that the roles in most cases are easily identified, while the 
actors taking the different roles may vary from site to site. An active stake holder may take several 
roles in an introductory phase, and later in a more mature stage, he may choose to hive off one or 
more of these. 
 
The model includes transfer of services, information and payment between the different actors. 
Contracting and other administrative measures are supported. All actors must, at least on a long-
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term basis, find their contribution profitable from a business point of view. This will require that 
each link of the delivery chain is adding value. 

Our study 
In this comprehensive problem area, every actor has to define his precise interest. Our focus, as 
discussed in the introduction, was the opportunity to find interesting and viable jobs for persons 
with disabilities. Jobs in the local communities, generated by the local introduction of IC 
technologies in homes connected to the neighbourhood offering information, products and 
commodities for daily life, entertainment, care and all sorts of other services. 
 
Our study was directed to the issue concerning what the establishment of an ICT structure could 
imply for a local environment, a housing area, a delimited urban structure from a job generating 
point of view. In Vällingby, a task was to identify possibilities and obstacles. Obstacles could be of 
two kinds, either dependent on the situation or of structural character. This distinction will have 
implications for the possibilities to reproduce the findings in Vällingby at other sites. See e.g. 
Abrahamsson&Lindberg (1995) or SOU 1998:16. 
 
From a theoretical viewpoint, questions regarding the organising and development of local 
communities are in focus. This research area has been elaborated to some extent in the preliminary 
study, Gustavsson&Keijer (1999). To cover it satisfactory in this limited article is not practicable. 
Just a few remarks will be given here. 
 
The Ideal Model presumes that it is the consumer’s preferences that decide what to be offered 
when using the ICT infrastructure. Theoretically it has been stated that this prerequisite requires 
market-conforming structures of the exchange relationships. The model conforms to this 
condition as it prescribes how the co-operation between the different business roles shall take 
place. We have to realise that in real life the ideal free market is replaced by long-term exchange 
relationships. This will happen here, too. At any rate, the Ideal Model is essential as a reference 
model, in order to disclose trends to locked-in market relationships and similar imperfections, see 
e.g. Brunsson&Hägg (1992), Gummesson (1995, 1997a). 
 
Long-term relationships between some of the actors are the opportunity for reproducing 
implementations in other areas. This leads us into the related topic of temporary organisations. A snag 
is that temporary organisations, when studied theoretically, are supposed to be fixed and well 
defined. This is obviously not the case at this stage of our development work, see e.g. Sehlin 
(1980), Engwall (1995) or Blomberg (1998). On the other hand, a certain amount of indistinctness 
regarding the aim of a project could facilitate the common acceptance of a project idea. Sahlin-
Andersson (1989) describes the project as an organising process. This perspective, in addition to 
others, might be fruitful for the study of the organising of actors in a local area, who gather around 
possibilities generated by the new services infrastructure. It should be noted that consistently we 
use the word ‘organising’ (instead of the more common ‘organisation’) in order to emphasise that 
the organising process has no explicit driving actor who enforces an organisation procedure to be 
carried through. In other words, by using the word ‘organising’ we presume the process to be 
regarded as endogenic. 
 
Putnam et al (1993) point at the importance of horizontal relationships. Similarly, Gummesson 
(1997b) has described the interpersonal network and its importance for the development of a 
prospering industrialised municipality, Gnosjö, of rural Sweden. The conceptual pair strong 
ties/weak ties is closely related to the phenomenon under discussion, Granovetter (1973, 1982). 
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Methodology 
The course of action in the study has been concentrated on the driving forces of change and the 
intrinsic patterns of current trends of development in society. In particular, this is a study of the 
patterns emerging from the introduction of IC technologies into the housing companies and how 
this affects the tenants’ preferences in their living environment. Principally, the project methods 
have been a study of written documents and a series of interviews. 
 
In Vällingby the interviews were accomplished through a number of actors connected to IT-BO. 
Representatives of the housing companies and their collaborators were interviewed. Four persons 
represented the LCO, five were infrastructure providers and five represented nation-wide 
organisations, some with a particular interest in the situation on the labour market for disabled 
people. Possible future service providers (eight persons) represented the local parish, the ICT-
business, and from some associations wanting to find new interested partners using the ICT-net in 
Vällingby. 
 
Each one of these persons has been interviewed for about two hours. The interviews were based 
on a checklist adapted for each category. Some of the interviews were later completed by 
telephone. 
 
To further improve the background picture a number of persons outside IT-BO project were 
interviewed. Complementary interviews with different persons have been conducted in order to 
create a more complete picture for the preliminary study. 
 
The purpose of the interviews has been to get an overview as complete as possible over the 
problem area “the disabled and new job possibilities”, in particular, how the problem area has 
appeared at the site of IT-BO in Vällingby.  
 
Conditions of importance for the development of new job roles suitable for disabled persons 
illuminated through the interviews were questions like: 
 
• What is the purpose of the IT-BO project? 
• Is there a need for a particular ideal model? 
• How can the experiences from IT-BO Vällingby be used? 
• What services are available on the local ICT-net? 
• Can the findings from IT-BO be applied to other local communities? 
• New jobs for disabled persons –what kind of jobs? 
• Are there real challenges and opportunities for the disabled? 
 

The checklists have been adapted to each role category of the interviewees and supplemented by 
more specific questions connected to their line of trade. Especially the future presumptive service 
provider or service operator in Vällingby has given validity to the questionnaire. Among the 
interviewees are also possible future employers or principals to disabled persons. 

Reflections 
In this study the established ICT development seems to continue with unreduced power. New 
technical possibilities are continuously being introduced to the market in general. 
 
The driving force, even pressure, to use these opportunities are great. Individuals, local authorities 
and businesses base their development on the new technology. But there are strong powers trying 
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to mobilise “monopoly” positions by different means circumscribing the consumer’s freedom of 
choice. 
 
The evaluated result from the study indicated a growing interest by the housing companies in 
further expansion of ICT-supported infrastructure in local housing areas. At present almost half of 
the SABO housing companies (about 150 companies) are announcing that they are carrying out, or 
planning for such expansions. In the study, we discussed the driving forces necessary to further 
develop and increase the market of ICT-supported services in our local communities. Some 
housing companies are now considering the development of local service segments to their 
tenants. 
 
The power of change has been reinforced though the Swedish government decision to stimulate 
the expansion of a broad band infrastructure in the country. At the same time regional economic 
findings stress that the labour markets are local but need stimulus through the relocation of labour, 
i.e. through increased daily travelling, SOU 2000:36. 
 
A conclusion is, in view of the findings and experiences of IT-BO, that the transfer of knowledge 
of the importance of role structures must be rendered effective. The market competition between 
service providers should be preserved and in accordance with the principles behind the Ideal 
Model. 
 
Another finding we have elaborated upon came from the service providers and organisers. They 
need to find new knowledge on how to use the new technique for local applications. They were 
especially alert to economic factors. Often their economic conditions were tight and their demand 
for profitable solutions were acute. At the same time their interest in trying new working methods 
was large. They were in favour of employing persons with disabilities but their knowledge in this 
area was generally less than insignificant. Among the potential employers and principals there was 
apparently a need for information of good examples of how new technique could be applied to 
support persons with disabilities in working conditions similar to their own. 
 
There is also a prevalent economic consciousness among the consumers. The tenants are not in 
favour to anything that would increase the rent. Hence, the offerings based on new technology to 
the homes must add value to the household.  

Continued studies – Good examples 
For the next step of the project the idea is to select three or four different cases were jobs could be 
found for people with disabilities. There is a particular interest to support the large group of 
people who has hard to fully benefit from the present development of the job market, i.e. person 
with intellectual disabilities. We believe that there are opportunities to many good jobs in 
connection with the further development of ICT-technology in the local community. But, for the 
moment we have to find them, and to make them apparent to the potential employers. Good 
examples are asked for, and we will try to produce them. 
 
The attention will be particularly directed to the choice of projects undertaken by the housing 
companies, for reasons discussed above. The study will be administrated from the Royal Institute 
of Technology in close collaboration with Swedish Labour Market Board including expertise on 
intellectual disability. 
 
The concrete possibilities of this work and the experiences from the tests will be evaluated 
successively. By interviews we will try to follow up how the contributions by the functionally 
disabled have been supported and to evaluate the kind of support that has been given. The results 
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of these studies will then be disseminated among the parties concerned and further to the research 
community. 
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Abstract  
The objective of this article is to describe some relevant undertakings related to the introduction of 
local communication networks in residential areas in Sweden and to broaden the discussion on the 
ongoing IT development and its influence on local settings and living. A further objective is to 
discuss how current and expected changes might influence research in architecture and its 
relevance for the architectural profession. 

Introduction 
A source of change in contemporary society is the current sweeping development of information 
technology, IT. (IT is used in this article as a common concept for the totality of information and 
communication technologies.) This technology embraces all facets of life, thus also our homes and 
the local environment, as well as their use and the very living at home. Thereby it becomes a prime 
issue for architecture as a profession and consequently for the development of knowledge in 
architecture – and for architectural research. The approach of the research presented in this article 
originates also from the global changes currently taking place with profound impact also on local 
levels. A prime consideration is that the conditions of production as well as of consumption are 
influenced.  
 
To illustrate the ongoing changes some development projects in local settings will be presented. As 
will be seen, municipally owned housing companies will often have a key role. Municipally owned 
housing companies in Sweden have housing stocks allocated rather densely implying favourable 
conditions when introducing an IT infrastructure. Further, the owners are often affirmative to a 
development of a town net in order to tie their housing units and inhabitants closer to themselves 
by supporting measures for public service and local business. Although the presented projects are 
by no means conceptually unique – similar projects are tried in other places with diverse outcomes 
– they will add concretion to other more abstract parts of the presentation.  
 
A specific project, IT-BO, which started in the early 1990s, was designed to provide knowledge 
and to set out the pace about a future development of IT in a local housing area. Vällingby was 
chosen for the undertaking, developed during the 1950s, at that time a typical “new town” 
establishment situated outside the Stockholm City centre. Many foci for such an unexplored 
domain for development could be envisaged. Our interest, however, from the very beginning, was 
directed towards service provision through IT in a local context, Keijer&Hunhammar (1995), 
Keijer&Nilsson (1996). A so-called ideal model for service delivery was developed; firstly to ensure a 
complete delivery chain from a variety of service providers to the tenant-customer; secondly to 
provide a means for maintaining competition between these providers and to open up for new 
entrants.  
 

                                                 
 *) B.A. (econ.), doctoral candidate, Royal Institute of Technology, The Architectural School, stig.gustavsson@arch.kth.se 
**) Prof., Royal Institute of Technology, The Architectural School, ulf.keijer@arch.kth.se 
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Interviews have been conducted with representatives of local service providers. The principal issue 
most of them asked for was a good showcase on how to use the new IT-supported infrastructure 
for their own business. Projects directly aimed at this purpose were initiated at several places, of 
which some will be mentioned below. A survey of the driving forces having impact upon local 
governments and housing companies for establishing IT infrastructures was conducted, too. The 
survey was carried out about a year ago among all municipally owned housing companies. It will be 
supplemented with additional personal interviews with some representatives of the more active 
housing companies about the recent IT development and how this affects their current planning. 
 
These topics mentioned will be described a little more in depth in the following. The aim is to 
broaden the discussion further about the ongoing IT development and its influence on local 
settings and living. Further, an objective is also to discuss how ongoing and expected changes 
might influence research in architecture and the architectural profession as such.  

Consumer power and infrastructure - the ”ideal” model 
The background 
Svenska Bostäder is one of Sweden’s largest housing enterprises with some 50.000 flats, of which 
10.000 in Vällingby. The project started in a multi-storey building with some 45 flats. The 
Architectural School at KTH took part in this early stage of the project, from 1993 and on, in the 
beginning as contributor to the conceptual developments, Hunhammar (1998), later as evaluator, 
Junestrand&Keijer (2000). The project was called ”IT-BO”329

 
:  

The initial visions of the project aimed at establishing a so-called intelligent building, Lustig (ed., 
1995). Very soon, however, the project refocused and the key objective became “services and 
communications to the tenants”, i.e. service delivery. The project has developed further and today 
the intention is to provide the whole Vällingby area with a fibre-based area network connecting all 
buildings in Vällingby. Each building will have its own in-house network. 
 
The first installations were completed in 1996/97 in the “test bed” building. The installations 
included access and safety appliances for the building and its common spaces. An electronic 
information device (flat screen) was installed in the entrance hall for communication with the 
housing service centre. Later, training was offered to the tenants and flat terminals were made 
available and installed in some flats. Some of the tenants have their own computers connected to 
the broadband network now in operation. 
 
Several series of interviews were carried out with the residents of the building mentioned and in a 
neighbouring building in 1995, 1997, and 1998, see Östlund (1995) and Junestrand (1998). The 
buildings contain small flats, mostly just one or two rooms with kitchen and bath. They were 
inhabited by small households, in general consisting of one or two persons; half of them were 65 
years old or older. 
 
In 1999 several terminals were installed in flats in the ”test bed” building, now adjusted to the new 
technology. Discussions were going on about what services to be offered. Telephone service to the 
flats was considered, partly because income from telephony was considered a way to contribute to 
the financing of the investment of the network infrastructure. The budget for the development 
was rather tight and much more was desired than was possible to realise. 

                                                 
329 IT is Swedish for information technology and to ”bo” is to live in one’s home. 
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In addition to the tenants, especially those residing in the “test bed” building, the participants of 
the project were Svenska Bostäder (project owner, local consumer operator and service operator), 
Ericsson Telecom (provider of infrastructure), City council social services in Vällingby (potential 
service provider), the County of Stockholm Labour Market Agency (service provider), SABO330

 

, 
KTH architecture (coordination, monitoring and evaluation) and – in a late phase - the Tenants´ 
National Association. 

The project has developed further according to the Document of strategy adopted by Svenska 
Bostäder 2000. The strategy included plans for the expansion of the IT network to more buildings 
connecting more homes. The proposed network was to be independent of any specific service 
operator allowing access to any provider with its specific service. About 4500 homes and about 
500 other premises were to be connected. The work started in December 2001 and will be 
completed during 2002. The IT-BO project, started 1993, was now integrated as a unit into the 
ordinary organisation scheme of Svenska Bostäder.  
 
The undertakings were preceded by a market survey in the beginning of 2001 in order to estimate 
the interest for IT to the homes. Unsurprisingly, it was found that access to computers in the 
home is dependent of the tenants’ age. Few older people – and they are plenty in Vällingby - had 
computer experience, which reduces the possibility to offer services targeted for this group. A 
collaborative project together with a so-called “senior net” has been set up in order to train senior 
citizens; this project has been widely appreciated. As a side effect, the social networking between 
older people seems to strengthen in the area. 

Design theory as a theoretical framework  
The theory of design will bridge the gap between theory and practice in experimental forms, 
Lundequist (1995). Here abduction (something is possible) is emphasised as a particular way of 
thinking closely linked to the process of design, in contrast to a scientific process where the 
dominating methods are induction and deduction. A design approach in a scientific context has 
some characteristics, of which future-orientation and action are most salient. Simon (1981) 
designed a program for the sciences of artefacts with relevance for professions involved in design 
of both tangible and abstract products. He viewed design as the art of constructing and using 
models as a means for decision-making, ”understanding by simulating”.  
 
Dahlbom (1993) develops ideas around the sciences of artefacts (man-made things) as a pro-active 
method of research. Dahlbom writes:  
 
”To devote yourself to the sciences of artefacts is to try to give an active contribution to the design of the future, and to 
contribute to the development of new artefacts and new ways to use them”331

 
. 

The IT-BO project exhibits markedly the principal characteristics of a research project to be 
studied from a design theory perspective. It is clearly action-oriented towards change. It is future-
oriented and exhibits a multitude of degrees of freedom. It does not try to explain how things are 
(the governing principle of classical sciences), rather how things ought to be, Simon (ibid.). 
 
Schön (1983) enlightens a theory of the very process of design, ”reflection-in-action”. 

                                                 
330 SABO is The Association of Municipally Owned Housing Companies in Sweden.. 
331 ”Att ägna sig åt artefaktvetenskap innebär att försöka ge ett aktivt bidrag till konstruktionen av framtiden, genom 
att bidra till utvecklingen av nya artefakter och nya sätt att använda dem”, (Dahlbom, 1993) 
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From a scientific point of view, however, a question remains about generality. It should be eligible 
that the achieved results are relevant beyond the ”unique case”. Future-orientation and change, 
however, will always be related to the intentions of an individual or a group of individuals, see 
further Gustavsson&Keijer (1999), Nordenstam (2001). 

The ideal model  
The work within the IT-BO model has followed an early developed scheme for a successive 
establishment of roles in a business model, however, along a windy path and not without problems 
over time, Keijer&Nilsson (1996), Hunhammar (1998). These roles are to be fulfilled and 
performed by different actors. The model is generic, i.e. it should be seen as an ideal model, to be 
implemented differently in different settings. However, the model aims at identifying traditional 
market structures and at dismantling value added chains not serving the consumers properly in 
view of the new opportunities offered by the IT technology.  
 
A precondition assumed is that these viable business structures should have a strong foothold in 
the local society, and that the proposed services are desired and useful for people living in these 
communities. This precondition is to be identified in the research work and judged if fulfilled in 
the specific established test sites. Other requirements imply changes concerning organisations and 
people’s tasks and competences. Also from a traditional architectural point of view, the 
requirement on physical spaces and their relationships has to be taken into consideration. 
 
To start up a development area like Vällingby required both a changed structure of the required 
roles, i.e. an altered value-adding chain, and new actors willing to perform the emerging new roles, 
Keijer&Nilsson (1996). A key role has been identified, the local consumer operator, LCO, acting as an 
agent for the individual tenant in his or her relationship with a variety of service providers. A 
specific LCO was engaged for the Vällingby development in 2001. Thus, it took about eight years 
to implement practically the initial idea of a changed business structure in principal as it was 
conceived from the very beginning.  
 
The supply of services in the telecom sector traditionally has a rigid organisational structure and 
still exhibits many features generally found in monopolistically organised markets. Strong 
commercial forces strive to limit flexibility and hamper a free market of service delivery. The 
problem with cable TV services is well known and is an illustrating negative example. A predefined 
set of TV channels is generally offered and choices are restricted. A similar development is likely to 
occur for the internet services and all possible direct services based on internet. Restricting rules 
for access, design of provider-oriented portals or non-standard technology for the construction of 
the infrastructure are means for restraining competition to the disadvantage of the consumers.  
 
However, this can still be counteracted if one fully realises the opportunities the technology really 
offers, and powerful agents, interested in the benefit of people as citizens, tenants, caretakers and 
ordinary consumers in local environments. It is, however, not an easy task, as the traditional actors, 
although aware of these new requirements, too often fall back on their traditional ways to behave, 
especially when unexpected or disordering behaviour is disclosed by other actors in the play. 
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Figure 1. The “ideal model” for IT-supported service infrastructures. The picture illustrates the tension between 

an ordered structure with a LCO (the ideal model) (left), and a “free” structure (right) in which 
external operators try to reach the consumer in his/her dwelling, in order to control ultimately also the 
content of the service. 

 
Figure 1 is a pictorial representation of the ideal business model for IT-supported service delivery 
in local environments. An interesting feature of the model worth noticing is that the providers of 
network services, (N) do not have direct access to the end customer (C). The above-mentioned 
agent, LCO, acts as an interface. This agent should act on behalf of the tenants with their different 
interests and capabilities in their daily life. The LCO negotiates with all involved parties, i.e. 
network providers as well as services operators (S), and hardware and systems providers (I) in 
order to get the best results for their residents, and to preserve competition amongst the parties 
involved. In general, a housing company has to take a key responsibility for the establishment of 
the LCO, however, not necessarily by accepting its role and performing its tasks. 
 
A crucial point in this discussion is that the development of the organisation, the market and the 
technology cannot be developed separately. This mutual interdependence has been discussed by 
Keijer (1995) and Keijer&Nilsson (1996). This is a major obstacle for an organic transition from a 
business structure containing monopolistic elements to a desired structure with many service 
providers competing to win the consumer’s boon. 
 
Further, the model is generic. This means that the different roles can be fulfilled in different ways 
and in different local settings. A particularly active performer may start by engaging in several roles 
and later transfer one or more of them to new independent bodies. 
 
For the time being we leave aside the comprehensive issue concerning the possible development 
of the smart home in the IT society which, at least partly, is closely linked to service provision to 
the home. Wahlström (1996), Molin&Fransson (1997) describe the dwelling as an arena for a 
variety of activities supported by an IT infrastructure. Junestrand (1998) refers to a predominating 
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process-oriented perspective. Instead, we will discuss the preparedness of the housing companies 
in Sweden to accept and fulfil important roles in connection with the development of IT networks, 
especially broadband networks, now under way. 

Good examples as a means for acquiring a driving 
momentum 

To investigate how a number of service providers regard themselves as potential users of a future 
IT network in Vällingby, a preliminary study was undertaken within the framework of IT-BO, 
Gustafsson&Keijer (1999). When interviewed, many respondents stated that they lacked 
knowledge about how to utilise a new IT-based infrastructure for the benefit of their business for 
getting in contact with the inhabitants of Vällingby. In short they lacked good case studies from 
their own line of business. In the following some typical examples of such case studies, in which 
we have been involved, are reported and commented upon. 
 

 
 

 
Figure 2 Pick-trolley for three customers (Design by Nomadiz, Malmö, Sweden) 
 
 
A large market hall in Trelleborg in south Sweden started recently an internet shopping service for 
its customers. Orders are placed via internet. Goods are collected and delivered to the individual 
customer. This new kind of service already has shown to be attractive to a significant group of 
customers and seems to develop successfully, so far. Immediately, however, it became obvious 
that a profound reorganisation of the delivery system was required, in order to make the service 
efficient and attractive for the customers.  
 
A first step of the regular business often is the weekly web advertisement to connected customers. 
The offerings include discounts and features of different kinds, e.g. menu suggestions or the 
dietician’s counselling. Specific offerings may be directed to certain groups of customers, so called 
profiling. A customer placing her order via internet then starts an activity chain. 
 
The customers´ orders are transmitted to the computer system of the market hall. The compiling 
and packaging of the ordered goods is done manually from the shelves of the market hall. The 
computer organises the lists of goods to minimise the way through the hall. To economise the 
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compiling several customers are served at the same time. Figure 2 illustrates a prototype of a pick-
trolley now tested in the market hall. The integrated computer system should be able to propose 
replacement of goods out of stock with similar items, if possible dependent on the individual 
customer’s choice. Some kinds of goods, like fruit, vegetables, fresh meat, etc., have to be 
weighted and priced for each item in order to produce the final bill of each order. Passing through 
the ordinary cash point, checking the items once again should be avoided in order to gain full 
efficiency. 
 
The orders are related to several other logistic issues. Often the goods cannot be delivered directly 
after having been collected. They are stored for later delivery together with other orders in view of 
the customers’ preferences regarding time and place for the deliveries. In addition, some goods 
require cold storage. Se also Steen&Lindström (2001) who conducted a recent study on buying 
food using internet from a work-oriented perspective. 
 
In Landskrona, also in south Sweden, a preparatory study is taking place using a trolley like the one 
above to facilitate the picking and packing of groceries in a smaller market hall. Local collaborators 
are the housing company and the municipal home service for elderly. The project has several 
purposes, partly rationalisation of the purchases, partly improving the independence of the persons 
receiving care. 
 
Another project is taking place in the sparsely populated rural municipality of Tierp, some 150 km 
north of Stockholm. This project also implies collaboration between the municipal home service 
for the elderly and the pharmacist located at the municipality centre. The placing of a prescription 
is done via a cellular telephone with a bar-code-reader technology and transmitted to the 
pharmacist. The drugs - and other goods are handled likewise - are then delivered to the clients or 
to local centres located close to smaller living areas, reducing time and trouble to pick up specific 
goods.  
 
These examples, if they turn out positively, could serve as “good show cases” for applications of 
town networks based on IT technology. However, organising physical delivery and storage of 
goods and the transport of people are other parts of task to achieve a complete service, which may 
be harder to resolve, Steen&Lindström (ibid.); at any rate, it will allow for a lot of novel and 
innovative thinking. 

IT influences the local community and living at home 
The IT development in Sweden, and probably in all Nordic countries, complies with an 
international pattern. Castells (1996) describes a development which has been going on since the 
1960´s towards an informational332

• a new culture offering true virtuality. Traditionally, cultures have emerged with people present on 
the same physical space at the same time. Mutually recognised values have been shaped within 
a given community. The true virtuality is a social structure called the network society, 

 society, whose most evident features are: 

• a new economy – the informational global economy. A decisive factor is productivity and 
competition, at the same time allowing for a choice between different business organisations. 
The ability to innovate and to adjust is of decisive importance for the network business. The 
ability and necessity to quickly allocate adequate resources and, when needed, to deallocate is a 
condition for fast development, 

                                                 
332 Castells (1996) means that ”the term informational indicates the attribute of a specific form of social organization 
in which information generation, processing and transmission become the fundamental sources of productivity and 
power, because of the new technological conditions emerging in this historical period”. 
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• a new dominating social structure – the networking society. The dominating functions and 
processes are structured like a network according to Castells (ibid.). The network is 
characterised by open dynamic structures which quickly integrates new nodes into the systems 
if the additional nodes share the same codes of communication, i.e. values and objectives. 

 
Further, through a geographic enlargement of markets new prerequisites are created for further 
division of labour and specialisation in more business domains. Businesses and regions specialise 
where they see best comparative advantages and possibilities to develop. An important factor for 
success is the ability quickly to adapt knowledge into new products and services. These changes 
contribute to people’s relocation from weaker zones for business development to those promising 
better prospects. 
 
In spite of these major changes taking place the trends seem to be somewhat ambiguous; on one 
hand we conceive many businesses merging into larger units; on the other hand, many small 
enterprises, even one-person-micro-enterprises, can compete internationally due to unique 
competences. The latter opens up possibilities for small local businesses - and even to individual 
residents with an attractive competence. They can exercise their competence directly from their 
homes. This becomes obvious when regarding music and entertainment business. This kind of 
business is based on single individuals and often on teenage groups that are formed occasionally 
under certain living conditions. We may notice the same kind of initially not very well-defined 
activities when we try to observe what is going on within the IT sector, e.g. regarding the 
development of IT based games on the world wide web. 
 
IT in its broadest interpretation has a potential to prolong the period of time elderly people can 
stay in their ordinary homes. Partly, this becomes possible when specific services via the IT 
network are offered to older tenants and to the organisations providing different kinds of services 
for them, e.g. home care providers, groceries, church communities and other voluntary 
organisations, Gustavsson & Keijer (1999). There are good reasons for people to remain in the 
home they once moved into, with the condition that the home as such still provides for the 
household’s needs. Good services in the vicinity and good public transport, access to leisure 
activities, nice neighbours bringing safety and security are important factors. The existence of a 
supporting social network in the neighbourhood is of decisive importance emphasised by e.g. 
Birgersson&Armbruster (1994), Putnam (1995), (2000).  
 
New technology may contribute to strengthen social cohesion and to reinforce the functions of 
local social networks as well, see also Granovetter’s (1973), (1982) concepts of “weak ties/strong 
ties”. Granovetter´s theory presupposes clusters of common values. The ties between clusters can 
be weak or strong. Granovetter particularly emphasises the weak ties for the creation of 
connectivity in a society supporting social cohesion. Weak ties can add new interesting features to 
a cluster as would be the case with strong ties. Strong ties, however, inherently, also generate 
forces opposing change, se also Grabher (1994). 
 
We cannot yet see that the development of an infrastructure based on IT causes any profound 
changes when considering social and cultural visions of a future society. Most evident in Sweden is 
the concern for a real depopulation of small towns and rural areas; less is written about the 
positive possibilities of change. To work and to study at distance via a communication network has 
been mentioned as an opportunity for many, however not yet manifested as a real strong trend, 
albeit this has potential advantages for many types of households.  
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Neighbourhood development 
Having confidence in IT for creating provisions for the development of one’s own region has 
brought many local authorities to engage in town networks. Wihlborg (2000) describes how local 
authorities adapt their development of IT infrastructures to local conditions depending on local 
business structure and current production, population and development power. Local housing and 
energy companies take part in the shaping of local IT policy documents and the expansion of 
broadband networks. The strategies differ between different municipalities, very much depending 
on local prerequisites. 
 
To develop a town network is a large undertaking for many local authorities which makes it 
tempting to include other actors in order to finance and manage the system. There is an obvious 
risk that the operator, in exchange for its participation, demands exclusive rights to the network 
and the services offered with it. If so, it clearly violates the basic ideas behind the ideal model and 
the competition between service providers are in danger. 
 
A driving force for a customer demand for further expansion of IT networks is the dissemination 
of internet usage among private local small businesses and people in general. The results of two 
surveys undertaken by the Statistics Sweden, SCB, (2000) show that nearly four million persons, 
among a population of 5.3 million persons in the ages between 16-64 years, about 75 %, have 
access to a computer. However, differences between different age groups are marked. The large 
portion of people having access to a computer at home depends on subsidised schemes available 
for all employees during the last three years. The survey did not include computer users above the 
age of 65 who supposedly have access to a computer at home to a much lesser extent than other 
groups, probably, on an average, less than the 18 % computer users found in the IT-BO survey in 
Vällingby.  
 
Many local authorities and housing companies face a lot of other problems in their business and 
political undertakings. Increased migration leads to negative population trends in many areas. More 
than 200 out of 289 local authorities in Sweden report decreasing population and a substantial 
surplus of empty flats. Empty flats deteriorate the basis for public and commercial services and 
thereby contribute to further decay. The IT development at large is regarded as a possibility, even a 
straw to cling to, for many local politians having to put up with a good deal, Wihlborg (2000). For 
some, where the conditions are favourable, the IT development may turn out to be a critical 
resource for change. For others, less favourable, the outcome will be shaky. 

Housing company survey about broadband connection  
At the turn of the year 2000/2001 the Architectural School in co-operation with SABO333

 

 made a 
survey to 301 housing companies in Sweden. These companies own and manage some 900.000 
flats. Out of these 301 questionnaires 180 (60 %) were returned representing some 727.000 flats 
(81 %). 

The responding companies replied that some 455.000 flats (out of 727.000) were to be provided 
with broadband connections. By the respondents broadband334

                                                 
333 SABO engaged Notisbolaget, Sandviken for its part of the undertaking. 

 is generally understood as ADSL 
(Asymmetric Digital Subscriber Line) which utilise the ordinary telephone lines, upgraded cable 
TV network, or WAN (Wide Area Network), the latter of which is based on optic fibres. 275.000 
(60 %) out of these 455.000 homes will be connected to broadband at the end of year 2001 
according to the respondents. 

334 The definition of “broadband connection” is variable. For closer discussion is referred to Keijer (2001) 
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Many choose ADSL (52 companies out of 180) or upgraded TV networks (69 companies) in order 
to be able to quickly offer internet and certain additional services. A number of companies offer 
several alternatives (mostly two) in order to establish some sort of competitive opportunity for 
their tenants. Some 81 companies have the ambition to offer a service supply independent of the 
network operators. Fifteen housing companies offer already independence in this respect, 
according to their own statements. This is to be checked further by telephone interviews. 
 
Some of the companies who have chosen ADSL and cable network will later probably turn to 
WAN, which is potentially faster, albeit currently more expensive. The responses reveal that most 
housing companies await general technical development before engaging in any dearer capital 
investments. In small towns and municipalities in the countryside very little interest is noticed for 
investing in broadband networks by the nationally operating telecom companies. If anything will 
happen in this field, all costs have to be carried by the local housing company or by the local 
municipality, which in most cases will turn out to be too big a burden. Few intentions were 
expressed aiming at increasing the inhabitants’ knowledge of IT and thereby improving their ability 
to find better jobs on the labour market. 
 
Regarding services the response is meagre beyond the obvious internet service; about ten 
companies report public information, services for the elderly in their homes, medical/technical 
services, contacts with service providers and local authorities. A few mention the communication 
network as a service of its own and its importance for local public services and for local 
commercial life. 
 
Tenants’ attitudes to internet connections in the home are primarily focused on communication 
via e-mail and internet, like information search, news, and banking services. As the services are 
adjusted for a broadband net, and as this is not yet available, costs for faster communication 
increase and therefore many tenants are satisfied with a slower connection to the telephone 
network. Some housing companies, in particular those in less densely populated areas, also note 
that there is hardly any interest in broadband net services. Certainly, an aging population support 
this attitude. Urban areas are different. Interest from the consumers is apparent, however, lack of 
service of real value hampers the development. 
 
However, this field is developing to a lesser extent than the present public discussion may signal. 
At any rate, the housing companies in Sweden and their owners, the municipalities seen as entities, 
are already important actors and will be more so in the future. These companies will play an 
important role in many places for the establishing of communication networks for their tenants, 
perhaps even for residents in other parts of the municipality. 

Conclusions 
Above we have discussed how the development of information technology can be a driving force 
for changes in local societies. We have also pointed out that the municipalities, generally in co-
operation with local housing companies, would be an important driving force for the 
establishment of new telecom infrastructures enabling services influencing people’s life at home 
and in local settings. This development cannot, however, be taken for granted. Local conditions 
and ambitions of local leading stakeholders, i.e. politicians, local industry, interest groups, etc. play 
a big role in this development. 

 



 127 

Our study indicates that the IT development influences people in the area, firstly their living 
environment, and secondly, the built environment. For the architectural practice complex 
conditions emerge, causing questions that should be addressed by architectural research. 
 
Changes in society seem to proceed so fast that their consequences cannot be assessed by 
analysing existing technical levels only, and without demanding more of creative and visionary 
thinking than was required only a few years back. These changes can be encompassed within the 
aspects of concept and project of architectural research according to Gromark (2000). Within the 
framework of concept there is room for issues related to meeting places and their importance for 
the development of social processes as well as to the realisation of premises for different activities. 
The issues also reflect the interplay between man/spaces/artefacts. It is possible to associate these 
consequences to cultural projects having an important impact on both architecture and urban 
planning. As we see it, it is obvious that the professional architect has to carry a certain 
responsibility as the mediator of interests, however, often being in conflict with more shortsighted 
interests by facilities management, financing and technology, too. 
 
Much of IT related architectural research will rely on the design process, the change of service 
structure in many local communities, the artefacts and functions in our homes, etc. The physical 
buildings are very much in place, however, as they require adaptation to new conditions imposed 
to a large extent by the IT development. As Linn et al. (1998) mention the architectural history and 
case studies are important methodologies to understand and to explain what currently is under 
way. Simon (1981) and later Dahlbom (1993), in the same spirit, add the future orientation. By 
regarding, creating, testing and analysing different efforts we are able to reason about the future, a 
future which sooner or later reflects itself in the built environment. 
 
A conclusion is that the contemporary discussion on architectural research, e.g. Gromark (2000), is 
a necessity and contributes to a larger common frame of reference of the contents of the research 
area. A continuous review of what constitutes this frame of reference with society’s on-going 
change is necessary. 
 
A second conclusion is that a certain source of change in the contemporary society is the current 
and important development of IT. This technology will strongly affect local environment and 
homes, and people’s lives in their homes. This is a prime issue for the architect as a profession and 
consequently for the development of knowledge in architecture – in other words – for the 
architectural research. 
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Bilaga 3 
 
Enkätfrågor bredband 
 
1. Beslutsläge för utbyggnad 
A. Diskussion. Har ert bostadsföretag börjat diskutera om ni skall införa bredband i 
alla era bostäder? JA/NEJ 
B. Utredning. Har ert bostadsföretag beslutat utreda saken? JA/NEJ 
Om utredning pågår när räknar ni med att föra saken till beslut? MÅN/ÅR 
C. Prov.  Har Ni startat några prov med tjänster och teknik? JA/NEJ 
D. Utbyggnad. Har Ni  fattat beslut om storskalig utbyggnad ? JA/NEJ 
I så fall. För hur många bostäder skall bredband införas? ANTAL 
Vilken tidsplan finns för utbyggnaden? START & AVSLUT 
Har styrelsen fattat beslut om utredning, planering eller utbyggnad JA & ÅR /NEJ  
När kommer alla era bostäder att vara utrustade med bredband? ÅR 
E. Samverkan med andra. Planerar ni eller har ni beslutat om samverkan med andra? 
JA & VEM/VILKA /NEJ 
 Kommer andra än bostadsföretaget att utnyttja nätet? JA VEM/VILKA & NEJ 
 
2. Införande av bredband 
A. Har ni antagit någon strategi för införande av bredband? JA/NEJ 
B. Om svaret är ja. Kan ni beskriva er strategi? 
C. Kommer bredbandsutbygganden och tjänsterna att öka antalet arbetstillfällen lokalt? 
JA/NEJ 
För vilka grupper? 

Kvalificerad arbetskraft JA/NEJ 
Lokal, delvis svårplacerad arbetskraft JA/NEJ 
Funktionshindrade JA/NEJ 

 
  3. Teknikval. 
A. Bredband kan införas via telefonnätet, kabel-TV-nätet, elnätet och nya datanät 
(Ethernet). Vilket eller vilka alternativ har ni valt? TEXT 
B. Många fastighetsägare har valt ADSL eller kabel-TV som ett kortsiktigt alternativ 
men planerar införa Ethernet som långsiktigt alternativ. Varje fastighetsägare gör här ett 
strategiskt val. 
Vilket/vilka val har ni gjort för era kortsiktiga behov, inom 5 år: TEXT 
Vilket/vilka val har ni gjort för era långsiktiga behov, 5 år eller längre: TEXT 
C. Planerar ni införa nätverk även i bostaden? Kabelnät eller radionät från 
bredbandsuttaget i bostaden fram till PC och annan ansluten utrustning. I så fall vilket 
slag av nät skall nyttjas? (Parkabel, Bluetooth, radionät IEEE 802.11b, elnätet): Text 
 
4. Tjänster i näten 
A. Moderna IP-baserade bredbandsnät klarar snabb Internettrafik, telefoni, styr- och 
reglertrafik samt TV-tjänster. Vilka tjänster skall ert bredbandsnät klara att ge: 
Den boende: TEXT 
Fastighetsägaren: TEXT 
Samhället: TEXT 
B Vika tjänster finns idag? TEXT 
C. Vilka ytterligare tjänster kommer att erbjudas under år 2001?: TEXT 
D. I vilken omfattning använder bostadsföretaget styr- och reglernät för att mäta 
och/eller styra förbrukning av energi, el, vatten och ventilation? TEXT 
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E. I vilken omfattning planerar bostadsföretaget införa styr och reglernät för att mäta 
och/eller styra förbrukning av energi, el, vatten och ventilation? TEXT 
F. Skall även de boende erbjudas möjlighet att styra sin egen förbrukning av energi, el, 
vatten med flera tjänster? TEXT 
 
5. Tjänsteleverantörer och konkurrens 
A. Vilket behov ser ni för att införa konkurrerande tjänsteleverantörer? Så att de 
boende själva kan byta tjänsteleverantör när de vill? TEXT 
B.  Räknar ni med att de boende får välja mellan minst två tjänsteleverantörer för  alla 
bredbandstjänster, som Internettrafik, telefoni, styr- och reglertrafik samt TV-tjänster? 
JA/NEJ 
C. Planerar fastighetsägaren att ingå avtal med tjänsteleverantörer i syfte att ge de 
boende bästa möjliga villkor? JA/NEJ Någon form av volymrabatter? JA/NEJ 
D. Finns det någon bredbandstjänst där ni räknar med att ha en enda tjänsteleverantör? 
JA & VILKEN /NEJ 
 
6. Finansiering och avgifter 
A. Finansiering av utbyggnaden. Svarar fastighetsägaren för hela investeringen i 
bredband enligt traditionell modell? JA/NEJ 
B. Skall de boende individuellt själva betala någon del av installationen? JA/NEJ 
C. Har fastighetsägaren avtal med hyresgästföreningen (lokala avdelningar av 
Hyresgästernas Riksförbund) om att erbjuda bredband till de boende? JA/NEJ 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor år 2003/2004 (rev för LCO) 

 Vi har definierat fyra kategorier av organisering av operatörsoberoende stadsnät 
α. Operatörsoberoende 

 
1.  Konsumenternas fria val 
 Konsumentens enskilda preferenser är styrande för de tjänster och operatörer som kan 

tillhandahållas över nätet. Vare sig principiella tekniska eller administrativa hinder föreligger. 
Legala hinder av typ upphovsrättsliga avses dock inte. 

 
2.  Praktiskt fungerande konkurrens mellan några operatörer 
 Enskilda konsumenter har möjlighet att välja fritt utifrån ett utbud av i stort sett likvärdiga 

tjänster och har också möjlighet att avstå. 
 
 Nätoperatören tar ett tydligt ansvar för att efterfrågade och efter hand uppkommande nya 

tjänster från icke obetydliga konsumentgrupper implemeneteras. 
 
 Avtal om detta skall finnas. 
 
3.  Mekanism för beivrande av missbruk av dominerande ställning 
 Konsumenterna eller företrädare för dessa har tillförsäkrats möjligheter att ingripa om 

nätoperatören på uppenbart sätt kan utestänga viktiga och efterfrågade tjänster eller 
tjänsteleverantörer, som efterfrågas av större grupper. 

 
 Avtal om detta skall finnas. 
 
4. Monopolistisk nätoperatör 
 Nätoperatören egen definition godtas. 
 
Till huvudsakligen vilken av ovanstående kategorier vill Du hänföra Ert stadsnät? 
 
 
_______________________________________________________________ 

 Vi har definierat fyra huvudalternativ och två variabler (konsument-kommunalt (a), resp 
kommersiellt styrt(b)). Alternativen är: 

β.Roller och aktörer 

 
1.  Konsumenterna har inflytande över verksamheten 
 Utbyggnaden av nätet har huvudsakligen initierats, drivits och finansierats av kommunal eller 

konsumentstyrd organisation och för den löpande verksamheten svarar samma eller likartad 
organisation. 

 
2.  Konsumenterna har inflytande på längre sikt 

Utbyggnaden av nätet har huvudsakligen initierats, drivits och finansierats av kommunal eller 
konsumentstyrd organisation och för den löpande verksamheten svarar en extern 
kommersiell organisation. 

 
3. Konsumenterna har inget inflytande 
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Utbyggnaden av nätet har huvudsakligen initierats, drivits och finansierats av extern 
kommersiell organisation och för den löpande verksamheten svarar också en extern 
kommersiell organisation. 
 

4. Konsumenternas inflytande begränsas av upplåtelseavtalet 
Utbyggnaden av nätet har huvudsakligen initierats, drivits och finansierats av en extern 
kommersiell organisation och för den löpande verksamheten svarar en kommunal eller 
konsumentstyrd organisation. 

 
Till huvudsakligen vilken av ovanstående kategorier vill Du hänföra Ert stadsnät? 
_______________________________________________________________ 
 
Har det funnits/finns någon person som varit speciellt betydelsefull för förverkligande av nätet? 
_______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
Har ni haft några särskilda svårigheter under anläggningstiden eller i driftstadiet och på vilket sätt har de 
övervunnits? Erfarenheter av detta? 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 

 För operatörsoberoende erfordras en fristående agent som vi kallar 
kommunikationsoperatör, KO. Ursprungligen benämnd local consumer 
operator, LCO med en av konsumenterna utsedd funktion som 
företrädare/mäklare. 

γ Kommunikationsoperatörsrollen 

 
 LCO/KO skall erbjuda anslutna kunder tjänster på nätet från olika 

servicegivare (internet, teleoperatörer, samhälliga tjänster, kommersiella tjänster, 
underhållning, etc.). I princip har LCO/KO inga egna konsumentorienterade 
tjänster att erbjuda. 

 
1.  Tycker ni att detta begrepp är bra och tillräckligt väl preciserat? 

_______________________________________________________ 
 
 _______________________________________________________ 
 
2.  Avser ni att i ert operatörsnät engagera denna typ av agent, LCO/KO?  
 ________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________ 
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3a Vilka stödsystem för en LCO/KO anser ni bör finnas för att denne skall enkelt, 
kostnadseffektivt och tillförlitligt fungera i sin roll (avtal mellan kund och 
servicegivare, debitering, betalning, felhantering)? 

 ________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________ 
  
3b Hur löses detta i ert fall? 
 ________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________ 
  
3c Hur ser ni på ett krav innebärande att även LCO/KO skall kunna arbeta i 

konkurrens (d.v.s. icke-exklusivt), d.v.s. flera fristående aktörer kan etableras på 
samma nät?  

 ________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________ 
  
3d Hur hanteras i så fall bristande utrymme i nätet? Vem bestämmer? 
 ________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________ 
  
 ________________________________________________________________ 
 

 Nedan anges fyra nivåer på de tjänster som erbjuds över nätet: 
δ. Omfattning av tjänster på nätet 

 
1.  Internet 
 Konsumenterna erbjuds anslutning till Internet 
 
2.  Internet och den kommunala servicen utnyttjar nätet 
 Nätet utnyttjas förutom av internetoperatörer även av kommunen eller av de kommunala 

företagen för information och/eller producenttjänster exempelvis fastighetstjänster, inom 
skola eller äldreomsorg. 

 
3.  Internet och kommersiella tjänster 
 Via nätet utbjudes såväl internet som ett utbud av kommersiella tjänster, t.ex. lokala 

affärsidkare, kommersiella tjänsteleverantörer, underhållning som filmer, spel eller andra. 
 
4.   Internet, kommunal service och kommersiella tjänster 
 Internet, kommunala tjänster och kommersiella tjänster tillhandahålls. 
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 Till huvudsakligen vilken av ovanstående nivåer vill Du hänföra tjänsteutbudet på Ert stadsnät? 
 _______________________________________________________________ 
 
 Ange de fyra viktigaste tjänsterna som för närvarande erbjudes på Ert nät. 
 _______________________________________________________________ 
  
 _______________________________________________________________ 
  

Erbjuds IP-telefoni? _______________ 
 
 Ange de viktigaste tjänsterna som kommer att utbjudas på nätet i framtiden samt när Ni planerar att införa 

dem. 
 ___________________________________________________________ 
  
 ___________________________________________________________  

a.  Nätoperatören har initierat medborgargrupp eller -grupper som har löpande samverkan. 
ε. Effekter i lokalsamhället 

 
b. Som 1 samt bidragit till att lokala arbetstillfällen uppkommit. 
 
c. Som 2 med effekten att enskilda nya företag lokaliserat med anledning av nätet. 
 
d.  Som 3 och som dessutom medfört att servicenivån har kunnat bibehållas eller utvecklats. 
 
 Vilken kategori anser Ni att Ert nät tillhör i detta avseende? 
 
 __________________________________________________________ 
  
 Om relevant ange minst två tydliga effekter  
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 

a.  Antal hushåll möjliga att ansluta inom nätets nuvarande område? _____ 
ζ.Övriga frågor 

 
b.  Antal av dessa som är anslutna idag? ____ 
 
c.  Antalet aktiva hushåll? ____ 
 
d.  Ungefärlig åldersfördelning (%)? 0-15 år ___, 16-24 ____, 25-64 ____, 65-_ 
 
e.  Andel flerfamiljshushåll i nätets utbredning? _____ 
 
f.  Bostadsområdenas färdigställande (%) före 1960 ___, 61-80 ____, 81-____ 
 
g.  Anslutningskostnad ________kr. Abonnemangskostnad _______kr/mån. 
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Bilaga 5 
 
Intervjuade personer vid intervjutillfällen åren 2003/2004 
och 2007 
 
Gruppering av intervjuade personer se nedan 
 
Intervjuade personer Intervjutillfälle 
  åren  
 -03/-04  -07 grupp 
Jananders Andersson, AB Helsingborgshem, Hälsingborg x  D/E 
Lars-Erik Andersson, Tierps kommun, Tierp x  B 
Kojo Ansah-Pewudie, Gårdstensbostäder AB, Göteborg x  C 
Christer Ask, Bostads AB Vätterhem, Jönköping x  D 
Tore Berglund, Årjängs Bostads AB, Årjäng  x E 
Björn Björk, Svenska Kommunförbundet, Stockholm x  A 
Martin Blomdahl, Jönköpings Energi, Jönköping x  B 
Nils-Erik Blomdahl, AB Hudiksvallsbostäder, Hudiksvall x  E 
Sven Brandrup, MKB Fastighets AB, Malmö  x C 
Mats Carlsson, Halmstads Fastighets AB, Halmstad x  C 
Sören Carp, AB Tranåsbostäder, Tranås x  E 
Lars-Erik Dahl, AB Borlänge Energi, Borlänge x  B 
Peter Danielsson, AB Landskronahem, Landskrona x x C 
Claes Engerstam, Svenska Bostäder, Stockholm x x A/C 
Peter Eriksson, AB Svalövsbostäder, Svalöv x x E 
Ingmar Garneland, Ekerö Bostäder AB, Ekerö x  E 
Jan Glantz, AB Kristianstadsbyggen, Kristianstad x x C 
Ola Gräsberg, AB Sollentunahem, Sollentuna  x C 
Ulf Gustafsson, AB Gavlegårdarna och     
AB Hyresbostäder i Gävle, Gävle x   C 
Ulf Gustafsson, AB Stångåstaden, Linköping x  C 
Karin Göransson, Byggnads AB Mimer i Västerås, Västerås x  D 
Marie-Louise Haglund, AB Tranåsbostäder, Tranås x  D 
Matz Hagman, Växjö Kommunfastigheter AB, Växjö x  C 
Lars Hedberg, Stokab, Stockholm x  A 
Mikael Henriksson, AB Stora Tunabyggen, Borlänge  x C 
Leif Herdner, AB Hudiksvallsbostäder, Hudiksvall  x C 
Håkan Holmström, AB Bostaden i Umeå, Umeå x  C 
Dofner Iggström, AB Familjebostäder i Stockholm, Stockholm x x E 
Tomas Jansson, Kramfors Mediateknik AB, Kramfors x x B 
Monica Jarnér, MKB Fastighets AB, Malmö x  C/D 
Anders Johansson, SABO, Stockholm x  A 
Krister Johansson, Mölndalsbostäder AB, Mölndal x x C 
Joakim Karlsson, OpenNet, Tierp  x B 
Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen, Tierp  x C 
Anders Landin, AB Sollentuna Energi, Sollentuna x  B 
Mattias Lindberg, Vallonbygden AB, Finspång x  E 
Marianne Lund, AB Sollentunahem, Sollentuna x  C 
Anders Lundholm, Gavlenet, Gävle  x C 
Helena Milton, Svenska Kommunförbundet, Stockholm x  A 
Lennart Mohlin, AB Härnösandshus, Härnösand x  C 
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Bo Nilsson, Årjängs Bostads AB, Årjäng x  E 
Anders Norgren, Sandvikenhus AB, Sandviken x x C 
Jim Pelli, Stiftelsen Haparandabostäder, Haparanda x  E 
Mikael Rådegård, Vallonbygden AB, Finspång  x E 
Björn Sernhed, Karlskrona Affärsverk AB, Karlskrona x  fdC/B 
Wallis Strand, AB Karlskronahem, Karlskrona x x D 
Annika Ståhlberg, AB Stora Tunabyggen, Borlänge x  D 
Åke Sundqvist, Krambo Bostads AB, Kramfors x  C 
Anders Söderman, Bostads AB Poseidon, Göteborg x  C/D 
Björn Victor, Helsingborgshem, Hälsingborg  x D 
Mikael Öhman, Härnösandshus, Härnösand  x C 
 
 
 

A. Rådgivande IT-sakkunniga 
B. IT-sakkunniga stadsnätet  
C. IT-sakunniga bostadsföretaget 
D. Utvecklingsansvariga bostadsföretag 
E. Ledningspersoner bostadsföretag 
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Bilaga 6 
 
Lista över tillgängliga tjänster vid intervjuerna 2003/2004 
(uppgifterna från intervjuer och kompletterat med information från företagens hemsidor) 
isp står för internetoperatörer i tabellen. 
 
Uppgivna 
operatörsoberoende 
i fetstil 
 
 
Bostadsföretag 

Kat. 
av 
opera-
törs- 
obero
ende 

 

Antal 
isp 

An- 
slutna 
hus- 

håll / 
aktiva 

 

Tjänster på nätet 

Familjebost i Sthlm 
19000 lgh 
febr 04 
I Hammarby Sjöstad 
sker utbyggnad med 
fiber 

2 4 199/ 
120 

Internet som tjänstebärare 
Intresseanmälan till studentlägenhet i 
Vårberg 
Information om företaget och den interna 
bostadskön samt internt byte 
Webtidning 
Felanmälan 
Tvättstugebokning 
Minienkäter 
Kundtidning 
Via bredbandsoperatören Viaeuropa 
4 isp 
2 IP-telefonioperatörer 
IP-TV på gång 
2 operatörer för back-up av hårddisk 

Gavlegårdarna 
10000 lgh 
(exkl Hyresbostäder) 
febr 04 
Vill inte ha fler isp av 
ekonomiska skäl 

4 1 3500/ 
3500 

Internet som tjänstebärare 
Företagsinformation 
24-timmarsmynd. (Försäkringskassan, 
Bilprovningen) 
Efter inloggning 

- se avtalen 
- hyreskostnade 
- saldo 
- underhållsstatus 
- felanmälan 
- lgh-byte 

Video-on-demand 
Hudikvallsbostäder 
3000 – 5000 lgh 
Utbyggnad sker med 
fiber för framtida 
tjänster 

3 1 2200/ 
600 

Internet som tjänstebärare 
Lokal information 
Tvättstugebokning 
Bostadsförmedling 
Felanmälan 
Test av IT-stöd för mobil närvård 
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Bostadsföretag Op.-

obe-
roende 

Antal 
isp 

Hush. 
ansl/ 
aktiva 

Tjänster på nätet 

Härnösandshus 
1700 lgh och 130 000 
kvm lokaler 
(bla alla kommunala 
fastigheter) 
 

3 1 1550/ 
450 

Internet som tjänstebärare 
Lokal information 
Boinformation 
Bostadsförmedling 
Felanmälan 
Länkar till servicetjänster 
Fastighetstjänster 
Driftövervakning planeras 

Karlskronahem 
+del av Trossö 
3900 lgh+500 
äldrebostäder 
10 Mbit/s dubbelriktat 
till varje lägenhet 

2 2 5500/ 
1300 

Internet som tjänstebärare 
Bostadsförmedling 
Företagsfakta 
Nyheter 
Länkar 
Efter inloggning 

- felanmälan 
- torget (handla) 
- anslagstavla 
- goda exempel för trivsel 
- tider för sophämtning 
- tvättstugebokning 

Via bredbandsoperatören 
brandskyddsvägg 
e-postadresser 
Utrymme för hemsidor 
Support för program 
Fastighetstjänster 
Optimerad driftstyrning 

Sollentunahem 
7100 lgh+365 kom. 
lokaler samt 2000 br-
lgh på entr 

2 4 7000/ 
2800 

Internet som tjänstebärare 
”Nyttiga länkar” med samhällsinfo, 
föreningar, matrecept osv. 
Boinformation 
Efter inloggning: 
Bl.a lägenhetsbyte 
Anslagstavla 
Felanmälan 
Via bredbandsoperatören 
Video-on-demand 
IP-TV 
IP-telefoni 
Automatiserad administration. 
(Abonnenten aktiverar sin port själv) 
Fastighetstjänster 
Avläsningar av förbrukningar 
Övervakning, styr och regler 
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Bostadsföretag Op.-

obe-
roende 

Antal 
isp 

Hush. 
ansl/ 
aktiva 

Tjänster på nätet 

Tunabyggen 
6500 lgh +39000 kvm 
lokaler 

4 1 4500/ 
1100 

Internet som tjänstebärare 
Boinformation: 
Felanmälan 
Info om kultur 
Efter inloggning 

- Bl.a lägenhetsbyte 
Via bredbandsoperatören 
e-postadresser 
webutrymme 

Tierpsbyggen 
(5 isp på stadsnätet, 
kanal Tierp) 
1800 lgh samt ca 100 
lokaler (samtliga 
kommunal fastigheter) 

2 2 1700/ 
280 

Internet som tjänstebärare 
Bostadsförmedling 
Boendekalkyl 
Efter inloggning: 
Bl.a lägenhetsbyte 
Anslagstavla 
Felanmälan 
Via bredbandsoperatören 
Video-on-demand 
Musikvideo 
Spel 
Lokala TV-sändningar 
Fastighetstjänster 
Kommunikation 
Övervakning 

Krambo 
Returakt kabelTV-
nät 
Mediateknik 
2033 lgh+169 lokaler 
+ samtliga kom 
byggander 

4 1 4500/ 
2000 

Internet som tjänstebärare 
Bredbandsportal för bl.a 
samhällsinformation och dialoger 
Boendeinformation 
Bostadsansökan 
Felanmälan via e-post 
Via bredbandsoperatören 
Kabel-TV 
Video-on-demand 
e-post 
back up 
spam- och virusfilter 
Fastighetstjänster 
Styr och regler 
Kommunikation 

Bostadsföretag Op.-
obe-

roende 

Antal 
isp 

Hush. 
ansl/ 
aktiva 

Tjänster på nätet 

MKB 
20500 lgh+1200 
lokaler 

2 3 500/ 
500 

 

Internet som tjänstebärare 
Boendeinformation 
Bostadsansökan 
Efter inloggning 

- Bostadsbyte 
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- Hemförsäkring 
Via bredbandsoperatören 
e-post 
Fastighetstjänster 
Styr och regler 
Kommunikation 

Mölndalsbostäder 
(Bredbandsbolaget 
mafö och driver nätet 
genom Mölndals 
Energi AB) 
3500 lgh 
 

4 1 2500/ 
750 

Internet som tjänstebärare 
Boendeinformation 
Via bredbandsoperatören 
Tvättstugubokning 
e-post 
IP-telefoni 
Fastighetstjänster 
Styr och regler 
Kommunikation 

Sandvikenhus 
5400 lgh + 
kommunens 
fastigheter 

4 1  Internet via kabel-TV-nätet 
Planerad utbyggnad ännu inte genomförd. 
Sandnet vill provider 
 

Vallonbygden 
2100 lgh+200 
servicelgh + 147000 
kvm 
Konkurrens finns med 
uppgraderat kabel-TV-
nät och Tele2 
 

4 1 800/ 
250-
300 

kabel-
TV-
nätet 
1600/ 
250-
300  

Internet som tjänstebärare 
Boendeinformation 
Via bredbandsoperatören 
Test med IP-telefoni 
Fastighetstjänster 
Styr och regler, förbrukningsavläsning 

Årjängs BostadsAB 
850 lgh 

   Utbyggnad kommer att påbörjas inom 
ramen för Regionsförbundet Värmland 
under 2004. 
Tjänsterna är ännu osäkra. 

Svenska Bostäder 
46000 lgh+5200 
lokaler 
(fibernät under 
uppbyggnad) 

2 4 4600/ 
300 

Internet som tjänstebärare 
Företagsinformation 
Boendeinformation 
Efter inloggning: 

- Lägenhetsfömedling 
- Felanmälan 
- Lägenhetsstatus för underhåll 
- Lokal web-plats för hyresgäster 
- Tvättstugubokning 
- Instruktionsfilmer 
- Information om närområdet 
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Bostadsföretag Op.-
obe-

roende 

Antal 
isp 

Hush. 
ansl/ 
aktiva 

Tjänster på nätet 

Kristianstadsbyggen 
8600 lgh 

2 2 460/ 
460 

Internet som tjänstebärare 
Företagsinformation 
Boendeinformation 
Brandvägg och antivirus 
Efter inloggning: 

- Bostadsförmedling 
Via bredbandsoperatören 
IP-telefoni (Tiscali) 
Fastighetstjänster 
Kommunikation  

Bostaden 
14155 lgh+215 lokaler 

4 1 7700/ 
7700 

Internet som tjänstebärare 
Företagsinformation 
Boendeinformation 
Tillval  
Efter inloggning: 

- e-postadresser 
- Egen hemsida  
- Officiellt IP-nummer 
- Viss support 

Teckning och uppsägning sker 
elektroniskt och automatiskt 
Fastighetstjänster 
IP-växel 
Kommunikation 
 

Svalövbostäder 
1040 lgh 
(under uppbyggnad 
och nås via 
kommunens hemsida) 

2 2 200/ 
200 

Internet som tjänstebärare 
Företagsinformation 
Boendeinformation 
Bostadsförmedling 
Kontakt med bostadsföretaget  
Efter inloggning: 

- e-postadresser 
- Egen hemsida  
- Officiellt IP-nummer 
- Viss support 

HalmstadsFastighetsA
B 
Stadsnät under 
uppbyggnad 
(7500 lgh i 
uppgraderat kabel-TV-
nät) 

4 2 
(i olika 
områ-
den) 

10000/
2500 

Internet som tjänstebärare 
Boendeinformation 
lägenhetsannonser 
Brandvägg och antivirus 
Back up-tjänster 
Via bredbandsoperatören 
IP-telefoni (Tiscali) 
Fastighetstjänster 
Styr och regler 
Kommunikation 
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Bostadsföretag Op.-

obe-
roende 

Antal 
isp 

Hush. 
ansl/ 
aktiva 

Tjänster på nätet 

Mimer 
13000 lgh+ lokaler 
Mimer tillhandahåller 
nätet och enbart 
tjänster kopplade till 
fastigheterna 

2 3 6000/ 
beräkn 
1800 

Internet som tjänstebärare 
Företagsinformation 
Boendeinformation 
Bostadsförmedling 
Boendekalkyl 
Efter inloggning: 

- Serviceanmälan  
- Anslagstavla 
- Vilka jobbar i ditt område 
- Köpa/sälja 

Via bredbandsoperatören 
Film 
Videochat 
Nätverksspel 
Larm/övervakning för hushåll 
(Främst företag: 
Servrar  
Kontorsservice 
Hyra av programvara) 
IP-telefoni 
Fastighetstjänster 
Kommunikation/intranet 
Avläsning av förbrukning 
Larm 
 

EkeröBostäder 
900 lgh 
Det gamla kabel-TV-
nätet 
Direkt kontakt med 
LCO 

3 1 888 Internet som tjänstebärare 
Företagsinformation 
Bostadsansökan 
e-post 
 

Haparandabostäder 
580 lgh 
Bredbandsbolaget 

4 1 400/ 
85 

Internet som tjänstebärare 
Företagsinformation 
Boendeinformation 
Bostadsförmedling 
Via bredbandsoperatören 
IP-telefoni  
Fastighetstjänster 
Övervakning, styr och regler, 
förbrukningsavläsning 
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Bostadsföretag Op.-

obe-
roende 

Antal 
isp 

Hush. 
ansl/ 
aktiva 

Tjänster på nätet 

Helsingborgshem 
 
Stadsnät under snabb 
utbyggnad (kabel-TV-
nät med bredband) 

2 3 500 
(f.n. 

11500/
4000 
Com-
Hem) 

Internet som tjänstebärare 
Företagsinformation 
Boendeinformation 
Bostadsförmedling 
Lediga jobb 
Efter inloggning: 

- Felanmälan  
- Hyresgästinfo/service 

Via bredbandsoperatören 
Hosting, webhotell 
Servertjänst 
Kontorsservice 
Hyra av programvara 
IP-telefoni  
IP-TV (på gång) 
Fastighetstjänster 
Kommunikation/intranet 
Avläsning av förbrukning 
Larm 
Styr och regler 
Inpassagesystem 
Administration 

Växjöhem 
13397 lgh+600000 
kvm lokaler 
Bredbandsbolaget via 
Wexnet. 
Studentbostäder via 
Sunet 
ADSL finns via 
ComHem 

4 1 10250/
3500 

Internet som tjänstebärare 
Företagsinformation 
Boendeinformation 
Bostadsförmedling 
Via bredbandsoperatören 
IP-telefoni  
Fastighetstjänster 
Tas ibland direkt via stadsnätet 

Poseidon 
23018 lgh+90000 kvm 
lokaler 
Avvaktar utv 

4 1  Internet som tjänstebärare 
Företagsinformation 
Boendeinformation 
Bostadsförmedling 
Felanmälan 
Via bredbandsoperatören 
IP-telefoni (där Bb finns) 
Fastighetstjänster 
Via uppringd linje 

Gårdstensbostäder 
2700 lgh 
Uppgraderat kabel-
TV-nät med 
ComHem 

4 1 2700/ 
1350 
Com- 
Hem 
eller 
Telia, 
ADSL 

Internet som tjänstebärare 
Företagsinformation 
Boendeinformation 
Bostadsförmedling 
Via bredbandsoperatören 
Administrativ kommunikation 
Fastighetstjänster 
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Bostadsföretag Op.-
obe-

roende 

Antal 
isp 

Hush. 
ansl/ 
aktiva 

Tjänster på nätet 

Stångåstaden 
20000 lgh + 3500 
lokaler 
Avvaktar med 
bredband förutom till 
4000 
studentlägenheter 
(redovisas här) 
 
I övrigt ComHem 
(avtal hg och 
ComHem) 

4 1  Internet som tjänstebärare 
Företagsinformation 
Söka bostad 
Efter inloggning: 

- Boendeinformation 
- e-post 
- e-faktura 
- Felanmälan 

Via bredbandsoperatören 
IP-telefoni (2000 lgh) 
Fastighetstjänster 
I vissa fastigheter 

Vätterhem 
7800 lgh + 400 (105 
000 kvm) lokaler 
Uppgrad kabel-TVnät 

4 1 8000 Internet som tjänstebärare 
Företagsinformation 
Boendeinformation 
Bostadsförmedling 

Tranåsbostäder 
1060 lgh + 100 000 
kvm lokaler 

3 1 687/ 
350 

Internet som tjänstebärare 
Företagsinformation 
Lediga lägenheter 
Boendeinformation 
Via bredbandsoperatören 
Web-hotell 
Domänregistrering 
Fastighetstjänster 
Larm 
Kommunikation med områdeskontor 

Landskronahem    Bundna till Bredbandsbolaget utbud 
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Bilaga 7 
 
Sammanställning av fallstudier baserade på enkät och intervjuer  
 
I intervjuerna 2004/2004 ingår dels bostadsföretag som vi enkäten 2000/2001 uppgav sig bygga 
eller planera bygga operatörsoberoende bredbandsnät och dels några utvalda bostadsföretag för att 
vidga möjligheterna att testa en struktur för en modell enligt avsnitt 5 i studien. Kring halvårskiftet 
2007 har senare uppföljande intervjuer gjorts för att redovisa dagsläget. 
 
Nedanstående kategorier visar den struktur på den preliminära analysmodellen som redovisas i 
avsnitt 5. 
 
Kategorier  
α. Operatörsoberoendet indelas i fyra grupper efter konsumenternas valmöjligheter 
1. Konsumenternas fria val.  
 Inga hinder föreligger för konsumentens val. Idealmodellen avses. 
2. Praktiskt fungerande konkurrens om enskilda kunder. 
 I detta fall har kravet inte kunnat sträckas längre än till att det skall finnas minst två 

internetoperatörer att välja mellan på bredbandsnätet.  
3. Mekanism för beivrande av missbruk av dominerande ställning då inte konkurrens finns. 
 Konsumenterna eller dennes företrädare har givits möjligheter att ingripa om operatören 

uppenbart utestänger efterfrågade viktiga tjänster eller tjänsteleverantörer. 
4. Nätoperatörens egen definition godtas. 
 
β. Roller och aktörer: Dessa grupper avser i vad mån konsumenterna har mer varaktigt inflytande 
över val av operatörer och styrning av utbjudna tjänster i infrastrukturen 
 
1. En egen offentlig eller konsumentstyrd organisation har svarat för utbyggnaden av nätet. 

Någon av dessa eller likartad organisation ansvarar den löpande verksamheten. 
2. Som ovan men för den löpande verksamheten svarar en extern kommersiell organisation. 
3. Konsumenten är hänvisad till en fristående affärsdrivande aktör. 
4. En extern kommersiell organisation har svarat för utbyggnaden av nätet. En egen offentlig 

eller konsumentstyrd organisation ansvarar den löpande verksamheten. 
 
γ. Kommunikationsoperatörsrollen  
Inom begreppet kommunikationsoperatör (KO) ryms många funktioner se avsnitt 5. 
 
Frågor kring denna roll avser att utröna om det finns någon operatör som fungerar som mäklare 
av tjänster utan att leverera egna konsumentorienterade tjänster. 
 
Även kommunikationsoperatörens (KO) ställning gentemot övriga operatörerna och gentemot 
konsumenterna eftersöks. 
 
I följande tabell anges förekomsten av en KO med U eller E. Beteckningen U anger att KO 
upphandlats för viss tid externt. E anger att nätägare utför KO-rollen i egen regi.  
 
δ. Tjänster på nät 
Under denna rubrik redovisas vilka tjänster som erbjuds via nätet. Utbudet är tänkt i fyra nivåer 
1. Internet 
2. Internet och att den kommunala servicen utnyttjar nätet. (Här inkluderas även 

fastighetstjänsterna) 
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3. Internet och kommersiella tjänster 
4. Internet, kommunal service och kommersiella tjänster. 
 
Vanliga tjänster som berör den kommunala servicen är tjänster inom det kommunala 
bostadsföretaget, såsom kommunikationsmöjligheter med hyresgästerna. Även tekniska och 
administrativa tjänster förekommer. 
 
De kommersiella tjänsterna omfattar vanligtvis sådana tjänster som exempelvis Video-on-demand, 
samt IP-tele och IP-TV. 
 
I följande tabells anmärkningskolumn anges förekomsten av projekt inom äldreomsorgen. 
 
ε. Lokala effekter  
Under denna rubrik efterlyses i vad mån nätet och operatörerna bidragit till på det lokala planet. 
Det som eftersöks är huruvida förekomsten av nätet bidraget till fler arbetstillfällen inom 
kommunen eller påverkat den sociala boendemiljön. I tabellen anger S sociala effekter och A 
arbetsmarknadseffekter 
 
ζ. Övriga frågor 
I frågeformuläret finns även en rubrik ” ζ. Övriga frågor”. Resultat av denna punkt är främst 
bakgrundsfaktorer och redovisas inte i följande tabell 
 



 149 

Urval av intervjuade företag som bygger ut bredband eller vid enkättillfället angav sig 
bygga en operatörsoberoende IT-stödd serviceinfrastruktur 
 
Svenska Bostäder, AB, Stockholm (x) 
 
Familjebostäder i Stockholm, AB, Stockholm (x) 
 
Gavlegårdarna, AB samt Hyresbostäder i Gävle kommun, AB (x) 
 
Helsingborgshem, AB, Hälsingborg  
 
Hudiksvallsbostäder, AB, Hudiksvall (x) 
 
Härnösandshus, AB, Härnösand (x) 
 
Karlskronahem, AB, Karlskrona (x) 
 
Krambo Bostads AB, Kramfors (x) 
 
Kristianstadsbyggen, AB, Kristianstad 
 
Landskronahem, AB, Landskrona 
 
MKB Fastighets AB, Malmö (x) 
 
Mölndalsbostäder AB, Mölndal (x) 
 
Sandvikenhus AB, Sandviken (x) 
 
Sollentunahem, AB, Sollentuna (x) 
 
Stora Tunabyggen, AB, Borlänge (x) 
 
Svalövsbostäder, AB, Svalöv 
 
Tierpsbyggen, AB, Tierp (x) 
 
Vallonbygden AB, Finspång (x) 
 
Årjängs Bostads AB, Årjäng (x) 
 
 
Med (x) angivna företag ovan angav sig vid enkättillfället bygga en operatörsoberoende IT-
infrastruktur. 
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Sammanställning av intervjuer 
Se fullständigt namn på bostadsföretagen och kommunhemvist på föregående lista 
 
Underlaget till nedanstående tabell redovisas i följande fallstudier. 
 
Tidpunkt Enkät 

2000/ 
2001 

Intervju 
2003/2004 

Uppföljning 
halvårsskifte 
2007 

Övrigt 

Bostadsföretag Op- 
ober. 

α β γ δ ε α β γ δ ε  

Svenska Bostäder X 2 2 U 1 S 2 2 U 4 S Proj äldreoms. 
Familjebostäder X 2 2 U 3 - 2 2 U 4 S  
Gavlegårdarna X 3 1 E 3 S 3 1 E 3 S 

A 
 

Helsingborgshem - 2 1 E 4 S 2 1 E 4 (S)  
Hudikvallsbost. X 3 1 E 1 A 2 1 E 4 A Proj äldreoms. 
Härnösandshus X 3 1 E 1 - 2 1 E 1 -  
Karlskronahem X 3 1 E 4 A 2 1 E 4 A KHs kndelar 
Krambo Bostads X 3 1 E 3 S

A 
3 1 E 4 S 

A 
 

Kristianstadsbyggen - 2 2 U 1 S 2 2 U 4 S  
Landskronahem - 4 3 U 1 - 2 1 E 3 -  
MKB Fastighet X 2 1 E 1 - 2 1 E 4 S  
Mölndalsbostäder X 4 3 U 4 S 2 1 E 4 -  
Sandvikenhus X 3 2 U - S 2 1 E 4 S Proj äldreoms. 
Sollentunahem X 2 1 E 4 - 2 1 E 4 -  
Stora Tunabyggen X 3 1 E 2 S 2 2 U 4 S 

A 
 

Svalövsbostäder - 2 1 E 4 S - 3 E 4 (S)  
Tierpsbyggen X 2 2 U 4 A 2 2 U 4 A Proj äldreoms. 
Vallonbygden X 2 1 E 2 - 2 1 E 2 -  
Årjängs Bostads X - - - - - - - - - -  
 
 
Förklaringar till kolumnrubriker i ovanstående tabell  
De bostadsföretag som vid enkättillfället angivet sig bygga för operatörsoberoende är markerade 
med X 
 
Kolumnerna för intervju och uppföljande intervju redovisas enligt följande: 
α. Operatörsoberoende 
β. Roller och aktörer 
γ. Kommunikationsoperatörsrollen U för externt upphandlad och E för egen regi. 
δ. Tjänster på nätet 
ε. Lokala effekter S för uppgivna sociala effekter och A för uppgivna arbetsmarknadseffekter 
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Bilaga 8  
 
Begrepp och definitioner 

IT-näten 
Begrepp hänförliga till IT-infrastrukturen nedan följer främst Bredbandsutredningen335

 

. Landets 
IT-nät indelas då i huvudbegreppen stamnät (alternativt stomnät), ortssammanbindande nät, 
områdesnät och fastighetsnät.  

Stamnäten eller stomnäten som de också benämns är rikstäckande och allmänt tillgängliga nät, främst 
fiberoptiska. De förbinder huvudnoder (knutpunkter, kopplingspunkter) i olika delar av landet 
med de nationella noderna. Stamnätet sammanfaller ofta fysiskt med de regionala/kommunala 
näten, som utgörs av områdessammanbindade nät och områdesnät. 
 
Det ortssammanbindande nätet sammanbinder orter med varandra samt med huvudnoderna i nätet. 
Områdesnätet ansluter till de ortssammanbindande näten och fungerar som spridningsnät inom en 
ort eller geografiskt område.  
 
Begreppet stadsnät beskriver ett nät inom stad eller annan ort som kan vara en del av ett 
områdesnät eller utgöra ett eller flera sammankopplade områdesnät. Nätet kan också vara 
sammankopplade med ortssammanbindande nät. 
 
Accessnäten, vilket är den dyraste delen av nätet totalt sett på grund av antalet förbindelser. Genom 
sin spridning är det den generella benämningen på nät med funktionen att ansluta de slutliga 
abonnenterna med nät med högre kapacitet och avsett för stora trafikmängder. Accessnäten består 
av såväl nät inom fastigheter  som nät för sammankoppling av fastigheter inom ett område.  
 
Ett  fastighetsnät ägs vanligen av fastighetsägaren. Det utgörs hitintills vanligen av kabel-TV-nätet, 
telenätet eller, främst under senare år, fiberoptisk kabel. I förstnämnda fallet äger ibland kabel-TV-
operatören nätet eller förfogar över det. För telenätet är ägandet oklart då såväl fastighetsägare 
med stöd av jordabalken som Teliasonera hävdar att de äger nätet inom fastigheten.  

Tekniska begrepp 
Nedan redovisas några viktigare och vanligen förekommande begrepp i denna studie i övrigt se 
bilaga 3 och fördjupningar av förklaringarna av vissa begrepp i avsnitt 6.6. 
 
ADSL-  (Asymmetric Digital Subscriber Line ). Dataöverföring med hög kapacitet via befintligt 

telenät336

 

. Överföringen är asymmetrisk på så sätt att överföringshastigheten till 
abonnenten (nedströms) är högre än från abonnenten (uppströms). 

Affärsutvecklingsmodell – En abstraktion utvisande vilka roller som behöver besättas för att 
tydliggöra och säkra strukturer och undvikande av intressekonflikter och åskådliggörande 
av betalningsflöden. I vårt fall även att bryta etablerade branschstrukturer och möjliggöra 
konsumentstyrning. 

 
Bredband – Nät med hög överföringskapacitiet, se nedan.  
                                                 
335 SOU 2000:111. Se även SOU 2008::40 
336 Asymmetrisk digital abonnentlinje är en fast anslutning till internet via telefonnätet. Maximal överföringshastighet 9 

Mbit/s (Rikstermbanken 2010-04-24). 
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FTTH – (Fibre to the home). Fiberkabel ända fram till bostaden. 
 
Hög överföringskapacitet – Olika värden för överföringskapaciten förekommer IT-

infrastrukturutredningen337 angav som riktvärde 2 Mbit/s i båda riktningarna. IT-
kommissionen har angivit 5 Mbit/s genomströmning i båda riktningarna mellan två 
abonnenter i Sverige338. Eftersom kommunikationssituationen påverkar 
överföringshastigheten fastställer Bredbandsutredningen 339

 

att med hög 
överföringskapacitet avses att kapaciteten är sådan att multimediatjänster av god kvalitet 
ska kunna förmedlas både till och från användaren. Nu är 100 Mbit/sek en ganska 
allmänt förekommande överföringskapacitet i olika kommersiella erbjudanden. 

Individuell anslutning av hyresgäster - Samtliga boende i fastigheten kan själva välja 
tjänsteleverantör och tjänsteutbud340

 
.  

Internet – Världens största datornätverk, baserat på TCP/IP protokoll. Nätverket är icke-
kommersiellt och självstyrande samt avsett för forskning och kommunikation. Nätet är 
bärare av många tjänster riktade till olika grupper användare. 

 
Intranät – I svenskan vanligare benämning än intranet341

 

. Uttrycket står för ett skyddat internt 
datornät som utnyttjar samma ip-baserade teknik som internet. 

IP -  (Internetprotokoll) är kommunikationsprotokoll för numerisk adressering av enskilda 
datapaket på internet och andra IP-baserade nät.  

 
IT-infrastruktur –Avser de samhälleliga övergripande system som behövs för att det samhället 

ska fungera vad gäller IT-försörjning. (se vidare under avsnitt 6.6) 
 
Kollektivanslutning av hyresgäster - Samtliga boende i fastigheten blir ekonomiskt låsta att köpa 

en eller flera bredbandstjänster oavsett nyttjande342

 
.  

Kommunikationsoperatör (KO) – Ansvarar för trafiken mellan tjänsteleverantörerna och 
slutkunderna. KO tillhandahåller också ett flertal tjänsteleverantörer, ofta konkurrerande. 
I KOs avtal ingår vanligen att garantera att slutkunderna kan byta tjänsteleverantör (se 
avsnitt 6). 

 
Konkurrensneutral – Upplåtelse av IT-nät till operatörer på icke-diskrimerande villkor. 

Begreppen operatörsoberoende nät, operatörsneutrala och öppna nät syftar alla till att uppnå 
konkurrensneutralitet (se avsnitt 6). 

 
LAN - Local Area Network. Lokalt IT-nätverk begränsad till en byggnad eller möjligen en grupp 

av byggnader. Ex. Ethernet är ett sådant nät. Se även VLAN nedan. 
 
Modell -  Avsnitt 3.3 ger en mer uttömmande förklaring på modellbegreppet.    
 

                                                 
337 SOU 1999:85 
338 SOU 1999:134 
339 SOU 2000:111 
340 PTS (2009a s.27) 
341 Se Svenska Datatermgruppen 
342 PTS (2009a s.27) 
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Operatörsoberoende nät eller operatörsneutrala nät – operatörer kan ansluta sig till IT-
infrastrukturen på icke-diskriminerande villkor343

 
. 

Radio-LAN - är ett trådlöst lokalt nät med hög överföringskapacitet och begränsad räckvidd. 
 
Slutkundtjänst innebär att nätägaren antingen i egen regi eller via upphandlad operatör erbjuder 

anslutna hushåll endast dessa tjänster. Ofta använd då konkurrerande externa tjänster inte 
kunnat upphandlas. 

 
Triple play – Via bredbandsnätet erhålls tjänsterna internet, IP-telefoni och IP-TV. 
 
VLAN – (Virtual Local Area Network). Inom ramen för det lokala nätet skapas ett virtuellt nät 

som ger användarna tillgång  till av dem upplevt eget nät inom det lokala fysiska nätet. 
 
xDSL, -  Digital Subscriber Line. Termen är en generell beteckning för snabb dataöverföring på 

kopparnät (vanligen telenätet)från telestation till abonnent. x:et framför förkortningen 
anger typen av anslutning ex. ADSL, VDSL eller UDSL. Begränsningarna med 
nuvarande teknik är avståndet från telestationen och hastighet. De initiala bokstäverna 
anger även hastigheterna där UDSL är snabbare än VDSL som är snabbare än ADSL. 

 
Öppna nät – Låser inte kunden till en enstaka tjänsteleverantör (se SABOs mer preciserade 

definition i avsnitt 6) 

Sociala begrepp 
Lokalsamhälle –I denna studie avses en tätort som helhet med dess funktioner, då vårt 

perspektiv är den IT-stödda serviceinfrastrukturens konsumentnytta. Törnquist344

 

 
beskriver lokalsamhället med utgångspunkt från de boendes upplevelse som ”ett ställe 
skilt från andra”. Jämför grannskap och community i avsnitt 6. 

Socialt kapital - Det finns många olika definitioner på begreppet ”socialt kapital” beroende på 
disciplin och perspektiv. Putnam beskriver begreppet som egenskaper hos en social 
organisation såsom nätverk, normer och social tillit som främjar samordning och 
samverkan för ömsesidig nytta345. Ostrom har även beskrivet fenomenet i liknande 
termer346. Vikten av social kapital framhålls av många forskare347

 
. 

Värdeskapande processer – Processer genom vilka möjligör för konsumenten att uppfylla sina 
mål.  

 
 

                                                 
343 PTS rapport 66/2003: Operatörsneutrala Stadsnät -  En fullständig dikeskörning? 
344 Törnquist (2001) 
345 Putnam (1993/1996) 
346 Ostrom (1990/2009) 
347 Se bl.a. Bourdieu (1999) och Giddens (1994) 
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