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Stadsnätsföreningens kommentar till Com Hems lista över Öppna-Nät
Barometer
Bakgrund
De svenska stadsnäten har sedan starten verkat för öppna nät. På så sätt har stadsnäten skapat låga
inträdeströsklar för små och nya aktörer, vilket i sin tur gett upphov till en hel industri av olika
tjänsteleverantörer, en del lokala, andra nationella.
I de öppna näten kan operatörer och tjänsteleverantörer, som inte själva äger egen
bredbandsinfrastruktur hyra in sig och på så sätt nå ut med sitt tjänsteutbud till slutkunder. Det innebär
att aktörer som historiskt inte varit inne i telekomsektorn kan på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt
erbjuda sina tjänster till allmänheten/näringslivet.
Modellen med öppna nät har varit mycket framgångsrik och lyfts ofta upp som ett föredöme i
internationella sammanhang. Den innebär att en nätägare inte enbart bär ansvaret för det öppna nätet,
utan även säkerställer att lika och icke-diskriminerande villkor efterlevs och god konkurrens i nätet hålls.

Kommentar till Öppna-Nät Barometer
Stadsnätsföreningen anser att Com Hems barometer är ett lovvärt försök att öka uppmärksamheten
kring öppna nät inom telekomsektorn. Under de senaste åren har begreppet börjat användas av allt fler
aktörer på marknaden vilket är väldigt positivt.
Tyvärr konstaterar Stadsnätsföreningen att Com Hems barometer är för snäv i sin tolkning av öppna nät
och missar flera fundamentala delar. Nedan nämns några av dessa:
•

•
•

En av de viktigaste faktorerna i konceptet ”öppna nät” är försäljningen av svartfiber. På så sätt
har en grossistmarknad öppnats upp vilket ökat konkurrensen på marknaden. Tyvärr saknas helt
denna del i Com Hems barometer. Det vore också önskvärt att mäta om de olika aktörerna på
marknaden erbjuder grossistprodukter på handelsplattformen CESAR2.
För att avgöra det öppna nätets kvalitet behövs även tillgängligheten hos driftsorganisationen
finnas som mätetal. Likaså bör det framgå om nätinfrastrukturen uppfyller kraven i konceptet
Robust Fibers anvisningar.
Genomgående saknas mätvärden för företagstjänster (SMB) där behovet av öppenhet är minst
lika viktigt som inom privatsegmentet.

Stadsnätsföreningen kan vidare konstatera att flera av de mätvärden som poängsätter aktörerna i
barometern är missvisande och riskerar att missgynna enskilda aktörer:
•
•

Det vore önskvärt om stödet för IPv6 gäller oavsett tjänst, dvs. att operatör har stöd för publika
IPv6-nr till TV-tjänsten, likväl det som nämns till internetrelaterad tjänst.
De svarsalternativ som finns i enkäten och som poängsätts är i stor utsträckning anpassade efter
Com Hems egna produktutbud. Det innebär exempelvis att övervägande listade tjänster från
enkäten är asymmetriska vilket missgynnar främst stadsnäten som historiskt erbjuder
symmetriska tjänster i större utsträckning än övriga aktörer.
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En branschgemensam Öppna-Nät Barometer
Öppna nät är ett hedersbegrepp bland stadsnäten och har satt Sverige som bredbandsnation på kartan.
Det är vällovligt att Com Hem tar sig an en ambition att vilja vidareutveckla begreppet.
Stadsnätsföreningen anser dock att det finns behov av en branschgemensam barometer där aktörer från
hela sektorn samverkar för att ta fram relevanta och neutrala mätetal. Förslagsvis kan en sådan
barometer tas fram gemensamt av IT & Telekomföretagen tillsammans med Stadsnätsföreningen.

