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Studie om samhällsekonomisk effekt av FTTH i Västra 
Mälardalen 

Acreo har på uppdrag av Västerås stad analyserat samhällsekonomiska effekter 
av bredbandsutvecklingen i Västra Mälardalen.1 Fokus för analysen var frågor 
om konkurrens, miljö och potential för kostnadsminskningar inom hemtjänst.  

Först, analyserades de potentiella kostnadsminskningar för leveransen av 
hemtjänst som ett välutbyggt fibernät kan möjliggöra för Västra Mälardalen. 
Beräkningarna visar att en  

 begränsad införande av digitala tjänster kan frigöra mellan 70 och 
115 miljoner koronor per år i Västra Mälardalen, som kan användas för 
att fortsätta leverera högkvalitativ hemtjänst till en växande 
seniorbefolkning. 

 En mer ambitiös införande kan öka siffran till mellan 400 miljoner och 
1 miljarder kronor årligen. 

Båda scenario förutsatte en omfattande fiberinfrastruktur. 

Acreo analyserade också sambandet mellan fiberbredband och ekonomisk 
utveckling och konstaterar en väldigt stark korrelation mellan fiber och både 
sysselsättning och företagande. Acreo analyserade sambandet i olika 
kommuntyper och fann att när det gällde sysselsättning var sambandet starkare 
i tätbefolkade kommuner (kommuner med hög urbaniseringsnivå), där en 10 % 
högre fiberpenetration var korrelerad med hela 3 % högre sysselsättning. 
Effekten i kommuner med låg eller medelhög urbaniseringsnivå var ungefär lika 
stor: en 10 % högre fiberpenetration var korrelerad med cirka 1 % högre 
sysselsättning. Summerat över hela Västra Mälardalen (433 tusen invånare) 
betydde detta att en ökning i fiberpenetration med 10 % var korrelerad, allt 

annat oförändrat, med: 

 10 000 nya jobb som motsvarar 
o 2,4 miljarder kronor i ökad BNP, vilket i sin tur skulle generera 
o 784 miljoner extra skatteintäkter. 

 runt 35 nya företag 

                                                 

1 M. Forzati, C. Mattsson, Samhällsekonomisk inverkan av fiber nät i Västra Mälardalen, Acreo Rapport 
acr059369, Stockholm, april 2015. Acreo Swedish ICT AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag som 
förädlar och förmedlar kunskap inom elektronik, optik och kommunikationsteknologi. Acreo finns i Kista, 
Norrköping, Göteborg och Hudiksvall. Inom kommunikationsteknologi, utför Acreo samhällsekonomiska 
studier för att utvärdera inverkan av ICT på samhället. Sådana studier görs både inom ramen för större 
forskningsprojekt, samt som projekt på uppdrag från externa organisationer. 
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 7,4 miljoner mil mindre bilkörning per år, vilket betyder 

 14 tusen ton mindre CO2 utsläpp. 

Acreo påpekade att korrelation inte betyder kausalitet och att en djupare analys 
behövs för att analysera detta. En del av korrelationen skulle kunna förklaras 
med att bra offentlig policy i en kommun leder till bättre infrastrukturutveckling 
av flera olika typer, inte bara fiber och bredband, vilket i sin tur leder till bättre 
sysselsättning, företagande och miljöeffekter. Resultaten visar dock tydligt att 
kommuner som har bättre ekonomisk situation och mindre bilåkande också har 
en bra fiberinfrastruktur. 

Effekter av digitala tjänster för äldrevård  

Acreo har på uppdrag av Svenska Stadsnätsföreningen genomfört en studie i 
vilken Acreo identifierat och beskrivit påbörjade projekt om förändring och 
utveckling av vård och omsorg i hemmen, samt beräknat den ekonomiska 
besparing som detta kan innebära. 2 

Acreo konstaterar att det idag finns begränsade IT-tjänster för äldreomsorg 
men att potentialen är stor. Det pågår utveckling och forskning som skulle 
kunna innebära att äldreomsorgen och hemtjänsten radikalt förändras. Det 
finns några kommuner som är igång med att införa digitala tjänster, ett flertal 
undersöker och förbereder införandet av digitala tjänster. 

Genom bearbetning av information och beräkningar konstaterar Acreo att 
samhället kan göra betydande besparingargenom att använda digitala tjänster 
för äldreomsorg och hemtjänst. 

De årliga nettobesparingarna som genereras när enbart 10 procent av 
hemtjänsttagarna använder digitala tjänster beräknades till: 

 Mellan 2,4–4 miljoner för en glesbygdskommun med 8 000 invånare 

 Mellan 16–25 miljoner för en mellanstor stad med 90 000 invånare 

 Mellan 42–63 miljoner för en storstad med 500 000 invånare 

Studien analyserade också ett scenario med ett mer omfattande införande av 
digitala tjänster (till 90 procent av antalet hemtjänsttagare år 2020). De årliga 
nettobesparingarna år 2020 kunde i så fall bli upp till: 

 34 miljoner för en glesbygdskommun med 8 000 invånare 

                                                 

2 M. Forzati and C. Mattsson, “Effekter av digitala tjänster för äldrevård: En ekonomisk studie”, Acreo 
dokument nr. acr057005, Stockholm, 2014. 
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 220 miljoner för en mellanstor stad med 90 000 invånare 

 590 miljoner för en storstad med 500 000 invånare 

Studien visade också att befolkningsutvecklingen och det ökade krav på vård 
och äldreomsorg som följer med detta innebär skenande kostnader för 
kommunerna. (Kostnaden för hemtjänst beräknades öka mellan 20 och 35 
procent till år 2020 jämfört med 2013.) Ett omfattande införande av digitala 
tjänster skulle kunna leda till att kostnaden för hemtjänst år 2020 minskar 
istället (upp till nästan 50 procent jämfört med 2013 för glesbygdskommuner). 

Införandet av digital äldreomsorg förutsätter en väl utbyggd IT-infrastruktur 
med god kapacitet och kvalitet (fiber). Infrastruktur som ursprungligen är 
införd för telefoni eller kabel-tv kan vara alltför begränsad och inte lämpa sig 
för avancerade tjänster eller när höga krav ställs på säkerhet och kvalitet. 

En storskalig nationell utbyggnad av fibernät innebär en omfattande 
investering. Med denna studie visar vi ett exempel på vilka förtjänster en 
utbyggd fiberinfrastruktur kan innebära. För hela Sverige kan nettobesparingen 
i bästa fall enbart på digitala tjänster för hemtjänst uppgå till sammanlagt 
53 miljarder under perioden 2014–2020. 

Framtiden kommer att innebära stora utmaningar för samhället avseende vård 
och äldreomsorg. Behoven ökar, vårdinsatserna blir fler och allt mer 
omfattande, samtidigt som befolkningsutvecklingen innebär att andelen äldre 
kommer att bli betydligt större. Den tekniska utvecklingen kommer att innebära 
nya möjligheter och kan ge samhället gynnsamma förutsättningar. 

Samhällsekonomisk inverkan av FTTH i Sverige 

Acreo har på uppdrag av Bredbandforum genomfört en förstudie som tydligt 
visar att det finns ett samband mellan fiber och samhällsekonomisk utveckling.3 
Den visar också att det finns samband mellan förekomst av fiber och 
ekonomisk tillväxt. Till exempel har Stockholms stad minskat sina 
kommunikationskostnader med 45 miljoner per år, tack vare fibernätet. 
Stockholms läns landsting och Norrbotten minskade sina 
kommunikationskostnader med 50 %. I avfolkningsbygder har antalet företag 
ökat efter det att fibern installerats. 

Frågeställningen för förstudien var: Går det att beräkna hur mycket en krona 
investerad i fiber ger tillbaka till samhället? Slutsatsen är att det krävs ett mer 

                                                 

3 3 M. Forzati and C. Mattsson, “Samhällsekonomisk inverkan av FTTH i Sverige. En förstudie åt 
Bredbandsforum”, Acreo dokument nr. acr051122, Stockholm, 2011. 
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omfattande statistiskt underlag och mer beräkningar för att kunna ge en exakt 
kalkyl. Förstudien ger dock en indikation på att en investerad krona under fyra 
år ger tillbaka minst 1,5 kr på fem års sikt (informationen i modellen medger 
inte uppskattning på längre sikt). Förstudien uppskattar investeringsbehovet för 
att nå 100 % fiberpenetration, identifierar och kvantifierar ett antal viktiga 
effekter av fiberutbyggnad i samhället, och beräknar sedan 
investeringsavkastning, genom en modell och beräkningsmetod som 
presenteras i full transparens i denna rapport. 

Acreo rekommenderade en mer omfattande studie där den föreslagna modellen 
förfinas och utvidgas med mer detaljerad och uppdaterad data. Utifrån 
förstudiens resultat föreslog Acreo också att ett samhällsekonomiskt ICT index 
utvecklas. Ett index som kontinuerligt följer utvecklingen och tydliggör 
sambanden mellan fibertillgång och den ekonomiska tillväxten. 

Stokab en samhällsekonomisk analys 

Acreo har på gjort en studie om de samhällsekonomiska effekter som Stokab 
genererar för Stockholm.4 Studien visar att investeringarna haft önskad inverkan 
på stadens IT-utveckling och etablering av IT-relaterad verksamhet. Men också 
att investeringarna genererat stora ekonomiska vinster för samhälle, företag och 
enskilda medborgare. Den samhällsekonomiska vinsten av Stokabs investering i 
fiberinfrastruktur beräknas uppgå till 16 miljarder kronor. I realiteten är den 
betydligt större eftersom detta endast är beräknat på ett fåtal kvantifierbara 
effekter. 

 

 

Det  som  är  mest  slående  är  att  Stockholm  var  den  första  att se fiber ur 
ett bredare perspektiv: som en offentlig infrastruktur (bredvid vatten och el) 
som ska vara tillgängliga för alla på lika villkor och de indirekta fördelar ett 
sådant nätverk skulle innebära för den ekonomiska tillväxten. . 

Stokab  är  alltså  inte,  till  skillnad  från  många  andra, enbart ett stadsnät av 
fiber, utan ett strategiskt verktyg  för  att  skapa  förutsättningar  för  IT-
utvecklingen och därmed stödja den ekonomiska utvecklingen.  Därför är det 
allt för  begränsande  att  enbart  titta  på  Stokabs  egna  affärer  för  att  kunna 
bedöma Stokabs ekonomiska betydelse. Det kanske är viktigare att utvärdera 
vilken påverkan Stokab har haft på tillväxt och utveckling. 

                                                 

4 M.  Forzati,  C.  Mattsson,  Stokab –en  samhällsekonomisk  analys, Acreo Rapport acr055698, 
Stockholm, juli 2013 
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Acreo har därför valt ut några exempel som studien har tittat närmare på, som 
kan visa på dessa värden. Det handlar om värdet  av  lägre  priser,  av  ökade  
fastighetspriser,  bruksvärde på lägenheter m.m.  

Vid en sammanställning av de effekter som avhandlas i studien visar det sig att 
nyttan med Stokab är nästan tre gånger större än investeringarna. Eftersom 
endast några få faktorer har beräknats, kommer den totala avkastningen på 
investeringarna visa sig vara betydligt större. 

Tidiga effekter av FTTH/FTTx-utbyggnad i Sverige 2007-
2010 

Acreo har genomfört en studie över de tidiga effekterna av fiberutbyggnaden i 
accessnät. 5 Den slutsats Acreo drog var denna:  

We have quantified two socio-economic benefits of fibre access 
networks, over a three-year time horizon, by means of 
multivariate regression analysis of data from Sweden’s 290 
municipalities. We found that fibre networks are already showing 
a statistical significant socio-economic impact after  three years. 
Specifically a 10% increase in the proportion of the population 
living within 353 metres from a fibreconnected premise 
corresponds to a positive change in the population after three 
years of 0.25% (in terms of increased inflow or decreased 
outflow), and to a positive change in employment after two and a 
half years between 0% and 0.2%. We have run robustness tests 
for these results and found them statistically sound. 

 

                                                 

5 Forzati, M, Mattsson, C., Aal E-Raza (2012), S., Early effects of FTTH/FTTx on employment and 
population evolution, an analysis of the 2007-2010 time period in Sweden, proceedings of the 11th 
Conference of Telecommunication, Media and Internet Techno-Economics (CTTE), Athens, 2012. 


