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Yttrande gällande Konsultation om förstudie, 700MHz-bandet 
 

Post- och Telestyrelsen har inlett en förstudie efter Regeringens beslut om att öppna upp 

700MHz-bandet för annan användning än marksänd digital TV. Förstudien ska kartlägga 

möjliga användningar, bandplan och tekniska regler. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten vill med detta yttrande peka på en stor risk med utökad användning för 

de elever som i undervisningen använder olika typer av hörseltekniska hjälpmedel. Deras 

tillgänglighet och möjlighet att delta riskerar att kraftigt begränsas. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten önskar därför att Post- och Telestyrelsen in den fortsatta förstudien 

väger in och beskriver hur en ökad användning av 700MHz-bandet får för konsekvenser 

för elever i skolan som använder hörseltekniska hjälpmedel. 

 
Barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning använder trådlösa mikrofoner. 

Syftet med hjälpmedlen är att överföra pedagogers och kamraters röst direkt till elev med 

hörselnedsättning och därigenom överbrygga avstånd mellan talare och lyssnare samt 

förbättra signal-brus-förhållandet. Genom att underlätta elevers möjlighet att höra vad 

som sägs och ta del av dialogen ökar delaktighet och måluppfyllelse. 

 

Cirka 3 200 barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning är, för sin 

delaktighet i skolan, beroende av teknik som utnyttjar trådlösa mikrofoner. Till detta 

kommer elever med bland annat andra former av auditiva perceptionssvårigheter samt 

barn med koncentrationssvårigheter. Statistik saknas för dessa grupper men totalt innebär 

det att siffran ovan är betydligt högre. Eleverna kan finnas i alla Sveriges skolor. Det 

finns skolor som är särskilt uppbyggda kring hörselteknik för många elever samtidigt och 

skolor som har teknik anpassade för enskilda elever. Båda alternativen är viktiga. 

 

På marknaden finns ett stort antal aktörer som tillverkar och säljer trådlösa 

mikrofonsystem. Merparten av produkterna är ämnade för användning på teater, 

broadcasting, konferensanläggningar, inspelning, etcetera. En ytterst liten andel av 

aktörerna tillverkar produkter som är anpassade med den specifika funktionalitet som 

krävs för att göra produkterna användarvänliga och funktionella i 

undervisningssammanhang.  

 

De trådlösa mikrofonsystemen som används i undervisningssammanhang arbetar 

vanligtvis i frekvensbandet 200 MHz samt 800 MHz. Med 800 MHz-bandet avses 766-

870MHz. Det är detta utrymme som genom användning av andra aktörer kommer att öka 

störningarna i skolornas hörteknik. 
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Produkter i 200 MHz-bandet har på grund av minskat utrymme inom eget band sedan 

2008 börjat ersättas av annan teknik som utnyttjar frekvensområdet 766 – 870 (800 MHz-

bandet). Andelen inom 766-870 har därför ökat. Det minskade utrymmet inom 200MHz 

bandet beror på att ett antal av de TV-sändare som tidigare legat i 800 MHz-bandet flyttat 

över till detta band. 

 

800 MHz-bandet har sedan 2011 upplåtits för trådlöst bredband och mobiltelefoni. Det 

innebär att exempelvis publika verksamheter som använt trådlös mikrofonteknik i 800 

MHz-bandet konverterat eller skiftat till teknik som arbetar i andra frekvensband. På så 

sätt har möjligheten till flerkanalsystem och brett nyttjande av tekniken kunnat 

bibehållas. 

 

Den möjligheten finns inte för verksamheter som är beroende av trådlösa mikrofoner som 

används i delaktighetssyfte i undervisningssammanhang. De funktionella produkter som 

finns för sammanhanget arbetar i 200 MHz-bandet och 800 MHz-bandet men där 

merparten utgörs av produkter som utnyttjar 800 MHz-bandet. För närvarande finns inga 

alternativa trådlösa mikrofonsystem som, med bibehållen driftsäkerhet och funktionalitet 

och med möjligheter till anpassning mot pedagogiska behov, kan ersätta den teknik som 

används i undervisningssammanhang. 

  

Det området i 800 MHz-bandet som är möjligt för användning har succesivt krympts till 

ett utnyttjande av så det så kallade mittgapet (821 – 832 MHz), 863-865 MHz och så 

kallade white space där området från 766 MHz – 790 MHz utgör ett mycket viktigt 

utrymme i våra sammanhang. En utökad radiotrafik i frekvensområdet 766 – 790 MHz 

kommer att ge svårigheter för användning av den trådlösa mikrofonteknik som idag är en 

del av det grundläggande systemvalet för förskola, skola och vuxenutbildning. 

Omfattning och allvaret i detta är svårt att uppskatta, men kan snabbt få allvarliga 

konsekvenser för elevers möjlighet till delaktighet, trygghet och måluppfyllelse. 

 

Den utveckling av produkter som arbetar i 800-bandet har tagit hänsyn till pedagogiska 

behov där pedagogisk metodik bygger på dialog och där elevers aktiva medverkan i 

dialogen är central. Det innebär fler mikrofoner i klassrummet, behov av fler kanaler och 

därmed trängre i etern. 

 

Vi ser med oro på den förestående förändringen. Den uppenbara konsekvensen av en 

utökad radiobaserad trafik i 700MHz-bandet är att barn och elever som använder 

hörteknik baserat på trådlösa produkter kommer att få svårigheter att använda tekniken 

för sin delaktighet och måluppfyllelse. 

 

Sakkunnig i detta ärende har Håkan Bergkvist varit. 

 

För Specialpedagogiska skolmyndigheten  

 
Greger Bååth 

Generaldirektör 
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