


Förra rapporten

• Stadsnäten har avgörande betydelse för
Sveriges position i bredbandsvärlden

• Stadsnäten fortsätter skapa stor nytta i
kommunen

• Bidrar till digitaliseringen och nya tjänster

• Oro för utförsäljning och myndighetsreglering
snarare än konkurrens



Om den här rapporten

Det är också viktigt att lyfta fram det perspektivet 
eftersom allt som har påverkan på stadsnäten även 
påverkar de företag som agerar i 
stadsnätssammanhang. 

Den här rapporten tittar på 
bredbandsmarknaden utifrån stadsnätens 
leverantörer och samarbetspartners. 

Det är ett viktigt perspektiv för att det är 
leverantörerna som är grunden för den öppna 
nätmodell som stadsnäten representerar. 

”Hoppas att stadsnätens fulla 
potential ska kunna utnyttjas. 
Operatörerna har många 
lobbyister, så det gäller att ligga i 
och redovisa fördelarna med att 
låta stadsnäten få fortsätta driva 
sina nät.” - Enhetschef 
Konsultföretag



Företagen i rapporten

• Tjänsteleverantörer

• Systemintegratörer

• Utrustningsleverantörer

• Nationella leverantörer av 
kommunikationslösningar

• Konsultföretag riktade till stadsnäten

”Om ett beslut fattas där stadsnäten inte får 
driva sina aktiva nät skulle det helt ändra 
kommersiella villkoren och sparkar undan benen 
för oss leverantörer.” – VD systemintegratör



Omsättningsfördelning
bland företagen

Antal stadsnät
företagenfinns i



En stor marknad

Samarbetspartnerna till stadsnäten 
omsätter betydligt mer än så!
– de nationella operatörerna undantagna

Sverige exporterar stål 
för 3 miljarder till USA



Ingen vill egentligen 
möta konkurrens…. ”De stora operatörerna vill 

motverka att kunderna 
själva skall kunna jämföra 
tjänster och priser på 
stadsnätens hemsida. Det 
blir svårare att höja priset 
om det är lätt att jämföra.”

– Stadsnätsansvarig 
tjänsteleverantör 



Hur har det förändrats att samarbeta med stadsnäten?



Plus med stadsnät

• Stadsnäten är neutrala mot 
tjänsteleverantörer

• De har känsla och kunskap för det lokala

• Öppenheten

• Alla levererar på samma villkor

• De är stabila som kunder

• Duktiga att ta hand om kunderna

• Leverantörer når kunder i alla kommuner

"Stadsnäten är neutrala mot 
oss tjänsteleverantörer. Även 
om andra aktörer säger att de 
är det så har de egna tjänster 
så det blir inte som i 
stadsnäten" -
Stadsnätsansvarig 
tjänsteleverantör

”Det går ju bättre och bättre, 
stadsnäten har vilja att det 
skall bli bra och de börjar se 
vitsen med standardiserade 
gränssnitt” - Stadsnätsansvarig 
tjänsteleverantör

"Stadsnäten har känsla och 
kunskap om det lokala som 
nationella aktörer och 
kommunikationsoperatörer 
inte har" - Stadsnätsansvarig 
tjänsteleverantör



Detta anser leverantörerna att stadsnäten 
behöver bli bättre på

Brist på affärsmässighet i vissa nät

Ibland otydlig ansvarsfördelning

För stort fokus på att ta betalt per port

Alla tar inte driftsfrågorna på allvar

Rutiner och processer skiljer sig mellan olika nät 



Vad tror marknaden om framtida 
tjänser i stadsnäten?



Skillnad med och utan extern KO

"Stadsnäten är neutrala mot 
oss tjänsteleverantörer. Även 
om andra aktörer säger att de 
är det  också så har de egna 
tjänster så det blir inte som 
det är i stadsnäten" -
Stadsnätsansvarig 
tjänsteleverantör



Är det bra om stadsnätet säljs till privata aktörer?

”Det blir bättre när kommunen 
äger sin infrastruktur. Privata 
aktörer ska ha avkastning på sina 
pengar medan ett kommunalt 
stadsnät ska gör bra för de som 
bor i området.” 
- Stadsnätsansvarig tjänsteleverantör



Positioneringsmatris 
utifrån förhållningssätt till 
operatörneutralitet och 
kommunalt ägda nät

OperatörsneutraltVertikal 
affärsmodell

Öppna, neutralt eller 
kommunalt ägda 

stadsnät

Privat ägda nät

I stort sätt 
alla andra



”Desto mer stadsnätet är engagerad i att 
utveckla sin egen kommun desto bättre 
och intressantare är det för oss 
tjänsteleverantörer. Manna kommer inte 
från himlen man måste vara aktiv lokalt 
för att få det mesta ur sitt stadsnät, då 
tycker vi mindre aktörer att det är 
toppen.” - VD Tjänsteleverantör 

” Ändra inte en fungerande 
marknad! Vi har gjort långsiktiga 
och stora investeringar och 
myndigheterna kan inte bara gå in 
och ändra spelreglerna, det blir 
tjänstefel.” – VD systemintegratör



Varför gör vi detta?
Vi brinner för stadsnätens öppna modell och 
möjligheterna som den ger Sverige.

Vi tar fram rapporten utan någon extern finansiering

Vi vill:

• Bidra till fakta i debatten

• Påverka myndigheter

• Träffa styrelser, ägare och andra påverkanspersoner

• Vi tar gärna emot hjälp!



Tack!
Staffan

070 629 91 41

Staffan@phaze.se

Hafsteinn

0708544500

Hafsteinn@phaze.se
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