
Die Schwedische Glasfaserallianz 
- Bli ett bättre FTTH-företag genom internationell samverkan!  

  
 

Mikael Häußling Löwgren 
Senior Business Advisor

En "bärvåg" till Tyskland 
— 

Att samverka är smart!



Innehåll

! Hittills: Aktiviteter, svenskar och tyskar 
! Frukostseminarium 17 oktober 2018 
! Startmöte med intresserade av en att samverkan med tysklandsfokus 
! Schleswig-Holtstein: prenumerationsperiod #1 
! Schleswig-Holstein + Sachsen: prenumerationsperiod #2 

! Vem som varit med på tyska sidan 
! Visa hur stor del och var 
! Illustrera vad som finns kvar 
! Berätta om vart vi åker härnäst 

! Vad har man då lärt, som man tycker är värt att ha lärt sig? 
! Vad tycker tysken? 
! Vad tycker svensken? 

! Hur kan man medverka framåt? 
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Frukostseminarium 17 oktober 2018

! Telefonsamtal 

! Internet-faktasökning 

! Sammanställning, analys, 
presentation av 
marknadssegmenten: 
! Kommunerna som 

passivnät-ägare 
! Stadwerke som 

aktivnät-ägare 
! Fastighetsbolagen 

! Allmän business kunskap, 
bra att veta som svensk 
när man gör affärer i 
Tyskland



Kick-off i januari för samverkan med tysklandsfokus

! 13 svenska förtag 
! Behovsintervjuer 
! Två timmars arbetsmöte 

! Bestämde att vi ska börja 
med fokus på:  
! Schleswig-Holstein 
! Kommunalt ägda 

passivnät-projekt. 
! Stadwerke med 

aktivnät-projekt



Schleswig-Holtstein: prenumerationsperiod #1

! 7 svenska förtag 
! 4 halvdags arbetsmöten 
! 1 medverkan på FTTH 

CONFERENCE i 
Amsterdam 

! 1 medverkan på Schleswig-
Holsteins "Breitbandforum 
2019" 

! Lärt sig marknaden i 
Schleswig-Holstein!  

! Skillande mellan tyska 
öppna nät och svenska 
öppna nät! 

! Lokala konkurrenter! 
! Löneläget för lokal personal! 

! Vår samverkans-modell!



Schleswig-Holtstein: prenumerationsperiod #1

! Schleswig-Holsteins 
"Breitbandforum 2019" 

! Bygger oss ett nätverk och en 
renommé bland: 
! 30 passivnät-ägande 

kommungemenskaper 
! 30 aktivnät-ägande 

Stadtwerke 
! Lokala konsultbolag för 

kommunrådgivning, 
fibernätsplanering, 
schaktningsplanering, IT-
stödsystem, advokater. 

! 21 personliga möten, visitkort, 
från beslutsfattare att gå vidare 
med



Schleswig-Holstein + Sachsen: prenumerationsperiod #2

! 5 svenska företag 
! 3 halvdags arbetsmöten 
! 1 medverkan i Sachsen på "FRK 

Breitbandkongress" som utställare 

! Djupdykning i skillnaderna i det 
operativa arbetet och regelverken 
vid nät-planering och nätbyggande, 
som man måste ha koll på 

! "FRK Breitbandkongress" i 
Sachsen 
! 150 koaxkabel-företag håller 

på att konvertera till att bli 
fiberkabel-företag 

! Potentiella ÅF:ar och 
samarbetspartner 

! 200 besökare 
! 30+ visitkort från möten med 

beslutsfattare att gå vidare 
med
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! Vem som är med på tyska sidan 
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! Illustrera vad som finns kvar 
! Berätta om vart vi åker härnäst 

! Vad har man då lärt, som man tycker är värt att ha lärt sig? 
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Var vi har djupdykt - illustrativ översikt

! Mycket i Schleswig-Holstein: 
{50;50;0;0}=100% 

! Översiktligt i Sachsen och 
kringliggande bundesstater 
{0;10;40;20}=100% 

! Punktvis på andra ställen



Vem som - personligen - är med på tyska sidan

! Passivnät-ägare: 6 st 
! Aktivnät-ägare: 11 st 
! White Label + Telco: 5 st  
! Koax/Fiber-ägare: 7 st 
! Fastighetsbolag: 1 st 
! "Hub:ar": 6 st 
! Advokater: 2 st 
! Riskkapital: 5 st  
! Konsulter/Ingenjörer: 10 st 
! Generalentreprenörer: 2 st  
! h/w Produktbolag: 8 st 
! s/v Produktbolag: 1 st 

~ 65 personliga möten med lika 
många bolag 
~ 150 bolag som vi lämnat vår "foot 
print" hos



Tankar om utvidgning - illustrativ översikt

! Vidareförädla de kontaktnätverk 
vi har. 

! Följa vårt befintliga kontakt-
nätverk från Schleswig-Holstein: 
! Niedersachsen {30;30;30;0}

=100% 
! Norra NRW {30;30;30;0}

=100% 

! Baden-Württemberg {?;?;?;?} 
! Bayern {?;70;?;?}



Konkreta planer för prenumerationsperiod #3

! 22/10: VSHEW’s AGGE-Breitband i Neumünster, Schleswig-Holstein! 

! Hösten: Närkontakt Plön, Schleswig-Holstein! 

! 7/11: 4. Breitbandforum i Rostock, Mecklenburg-Vorpommern! 

! 4/12: prel. VSHEW’s AK Glasfaser har möte i GW Halstenbek, 
Schleswig-Holstein! 

! 6/12: prel. BUGLAS, Produkt & Vertrieb i Bonn. Nations-övergripande!
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Vad har man då lärt, som man tycker är värt att ha lärt 
sig?
! Svensken om tysken/Tyskland: 

! Oj, vad mycket fiber de redan 
byggt! (antal meter, inte %) 

! Stor affärspotential 
! Allting är mycket större 
! De är duktiga på att kontrollera 

och följa upp: mycket höga 
kvalitetskrav 

! Lapptäcke på regelverk 
! Måste ha tysktalande personal 
! De samverkar på ett produktivt 

sätt: affärskultur 
! Förkärlek för hög kvalitet, låg 

"life cycle costs" 
! Vana vid skriftliga uppgörelser 
! Bra kravställare

! Tysken om svensken/Sverige: 
! Enhetlighet i landet ger 

mindre suboptimering 
! Bra täckning och hög 

utbyggnadsgrad 
! Kostnads-smart kabel-

förläggning 
! Har hunnit mogna som 

marknad, lärt sig blir mer 
framsynt och identifierat 
bättre lösningar 

! Intressant är kunna rida på er 
framförhållning inom: kabel-
förläggning, mjukvaror och 
affärsmodeller 
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Hur kan man medverka? 

! Prenumerera på tjänsten: "Die Schwedische 
Glasfaserallianz": 9000 SEK/månad för dem 
som har kundpotential i Tyskland.  

! Planerar och arbetar i fyra-månaders cykler. 
Nästa fas är #3: 
! Oktober 2019 - januari 2020 

! Var vi planerar att vara aktiva i fas #3: som 
angivet i presentationen ovan. 

! Arbetsmöten i slutet på: oktober, november, 
december och januari. 

! Personliga telefonsamtal varje, varannan, 
vecka efter individuellt intresse och behov. 

! Därutöver fritt att komplettera med egna 
andra aktiviteter på marknaden.



Tack!
Mikael Häußling Löwgren 
Senior Business Advisor


