
 

 

Välfärdstjänster i hemmet 
Bakgrund 
Beslut tog på SITIV 17 september på att:  

• Varje part tar fram en lägesrapport för patienten/brukarens/verksamhetens behov 
• Gemensam bedömning av ramverket/standarden Continua  görs 
• Konsekvensbeskriva införande av ”välfärdsbredband”  

 

Rapporten beskriver de tre olika perspektiv enligt taget beslut. Kort kan nämnas: 

Lägesrapport verksamhet 
Välfärdstjänster och deras användning inom hälsovården, sjukvården och socialtjänsten 
beskrivs ofta med stora förhoppningar om förbättringar för individen, personalen och inte 
minst för verksamhetens planering, utförande och ekonomi. Gränser mellan hälsovård, 
sjukvård och omsorg är inte självklara och även de tekniska lösningarna överlappar och 
kompletterar varandra.  

Avancerad	vård-	och	omsorg	som	använder	digital	teknik	förflyttas	mer	och	mer	till	det	egna	
hemmet.	Hemmet	blir	mötesplatsen	för	olika	vårdgivare,	men	i	första	hand	så	är	det	
fortfarande	ett	hem,	för	en	person,	kanske	med	familj.	I	en	spaning	i	framtiden	så	blir	
utmaningen	att	för	invånarens	skull	arbeta	för	att	vården	och	omsorgen	i	hemmiljön	upplevs	
positiv,	oavsett	en	eller	flera	vårdenheter,	vårdgivare.	En	annan	viktig	utmaning	är	hur	vi	ska	
involvera	produkter	och	tjänster	som	den	enskilde	själva	har	och	som	levererar	information.	
 
Genom de översiktligt beskrivna lägesrapporten påvisas ett antal pågående aktiviteter inom 
länet. I likhet med nationella rapporter och strategier är välfärdstjänster i hemmet en 
aktuell fråga. I andra landsändar har frågan haft en högre prioritet och där har tjänster 
etablerats. Som exempel kan ges Västerås stad (viktigvasteras.se), Västerbottensregionen 
samt Norrbottens läns landsting. 	
 

Continua-Ramverket 
Det står klart att det inte är en framgångsfaktor att, som tidigare, enbart anskaffa 
produkter av samma leverantör/modell. Att samla tekniska produkter av olika art i ett 
gemensamt ramverk är nödvändigt. I den efterforskning som gjorts har inget alternativ till 
Continua-ramverket funnits. En brist i Continua idag är att få produkter är certifierade och 
därmed tillgängliga. 

 

  



 

 

Lägesrapport ”välfärdsbredband” 
Det konstateras att vi i länet har god tillgång på uppkoppling. Olika aktörer skapar med sina 
olika lösningar en i stort sett heltäckande tillgänglighet till Internet, med dagens krav. I de 
fall som uppkoppling inte kan ges. Här kan oftast någon form av särlösning åstadkomma 
Internetuppkoppling. Genom utbyggnad av bland annat fiber och stadsnät förbereds 
infrastrukturen för morgondagens krav.  

Uppfattningen är att dagens infrastruktur inte begränsar möjligheten till dagens 
välfärdstjänster i hemmet. Dock behöver information om de möjligheter som rapporten 
beskriver förmedlas med förslag på hur huvudmännen ska tillämpa välfärdsbredband. En 
uppgift som hanteras inom ordinarie uppdrag för den gemensamma UBitgruppen.  
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Lägesrapport ur ett verksamhetsperspektiv   

Inledning 

Välfärdstjänster	och	deras	användning	inom	hälsovården,	sjukvården	och	socialtjänsten	
beskrivs	ofta	med	stora	förhoppningar	om	förbättringar	för	individen,	personalen	och	inte	
minst	för	verksamhetens	planering,	utförande	och	ekonomi.	Tekniken	som	möjliggörare	av	
förbättringar	i	vården	och	omsorgen	är	beroende	av	att	verksamheten	och	invånarna	
använder	sig	av	de	tekniska	lösningarna.	Gränser	mellan	hälsovård,	sjukvård	och	omsorg	är	
inte	självklara	och	även	de	tekniska	lösningarna	överlappar	och	kompletterar	varandra.		
	
Avancerad	vård-	och	omsorg	som	använder	digital	teknik	förflyttas	mer	och	mer	till	det	egna	
hemmet.	Hemmet	blir	mötesplatsen	för	olika	vårdgivare,	men	i	första	hand	så	är	det	
fortfarande	ett	hem,	för	en	person,	kanske	med	familj.	I	en	spaning	i	framtiden	så	blir	
utmaningen	att	för	invånarens	skull	arbete	för	att	vården	och	omsorgen	i	hemmiljön	upplevs	
positiv,	oavsett	en	eller	flera	vårdenheter,	vårdgivare.	En	annan	viktig	utmaning	är	hur	vi	ska	
involvera	produkter	och	tjänster	som	den	enskilde	själv	har	och	som	levererar	information.	
	
Översikten	av	de	arbeten	som	görs	är	uppdelad	på	primärkommunalt	och	
landstingskommunalt	perspektiv.		
	

Den	primärkommunala	hälso-,	sjukvården	och	socialtjänstens	perspektiv	
Övergången	från	analoga	larm	till	digitala	trygghetslarm	har	tvingat	kommunerna	att	
hantera	den	digitala	tekniken.	Det	har	till	exempel	påvisat	behovet	av	att	kommunen	har	
kontroll	på	hela	den	digitala	kedjan,	för	att	säkerställa	tjänsten.	
	
Hjälpmedelsinstitutets	undersökning	2012	visade	att	användande	av	digitala	lösningar	har	
varit	begränsad	i	kommunerna.	Det	vanligaste	är	en	larmknapp	som	är	kombinerad	med	en	
larmtelefon	(trygghetslarm).	Det	finns	andra	larm	och	sensorer	t.ex.	dörrlarm,	golvlarm,	GPS-
larm,	sensorslarm	etc.	som	inte	används	i	så	stor	utsträckning.	I	landet	pågår	olika	
forskningsprojekt	om	hur	sensorer	och	digitala	tjänster	kan	användas	för	att	öka	
självständighet	och	trygghet	för	den	enskilde	brukaren	tex	i	Skövde	och	Västerbotten.	
	
Trygghetslarm	är	en	tjänst	som	ofta	är	starten	på	digitala	tjänster	i	hemmet.	Nästa	steg	kan	
vara	andra	sensorer,	tillsynskamera,	videosamtalstjänster	(bildtelefoni	och	videotelefoni)	
mellan	brukare	och	personal.	Blir	sedan	brukaren	inskriven	i	den	kommunala	hemsjukvården	
finns	ytterligare	digitala	tjänster	på	marknaden	tex	rehabiliteringsträning	på	distans	(tex	
www.welfaresverige.se).		
	
Under	2013	och	2014	har	det	varit	ett	stort	fokus	på	eHälsoprojekt	i	kommunerna.	I	flera	
projekt	har	det	blivit	förseningar	på	grund	av	att	tex	tekniken	inte	funnits,	inte	varit	säker,	
kommunikationen	har	inte	fungerat	eller	varit	bristfälligt.		
	



 

 

”Hela	konceptet	med	digitala	omsorgstjänster	är	fortfarande	omoget,	och	det	finns	troligen	
brister	för	de	flesta	av	dagens	tjänster	någonstans	i	kedjan.”	(Sjöberg	mfl,	2014)	
	
	

Västra	Götalandsregionens	hälso-	och	sjukvårdsperspektiv	
Det	pågår	arbete	i	regionen	för	att	använda	digital	teknik	i	hälso-	och	sjukvården.		
	
Några	exempel:	
I	gränsen	mellan	verksamheterna	finns	en	vilja	att	utveckla	vårdplaneringarna	med	hjälp	av	
distansmötesteknik.	Idag	används	videomötesteknik	vid	samordnad	vårdplanering	och	i	även	
i	kommunikation	mellan	sjukvården	och	patienten	t	ex	i	Fyrbodal,	Samverkande	Sjukvård.			
	
DECI	är	ett	forskningsprojekt	inom	EU-satsningen	Horizon	2020	som	leds	av	forskare	vid	
Centre	for	Healthcare	Improvement	på	Chalmers	(CHI).	Projektet	syftar	till	att	förbättra	
möjligheterna	för	demenspatienter	och	deras	närstående	att	bibehålla	ett	gott	liv	med	hjälp	
av	smarta	IT-lösningar	och	nya	sätt	att	organisera	vården.	
	
Det	finns	lösningar	för	rapportering	från	patienten	till	sjukvården	för	uppföljning	av	
inopererade	hjärtstimulatorer.	
	
I	nära	framtiden	finns	möjligheter	till	att	t.ex.	blodsockermätningarna	som	individer	med	
diabetes	gör	förs	över	automatiskt	till	vårdgivaren.	Kopplat	till	de	installationer	som	finns	
utomlands	är	det	även	beslutsstöd	och	larmfunktioner.		
	
På	Angereds	sjukhus	arbetar	man	aktivt	med	vård	på	distans	till	nytta	för	patient,	sjukvård	
och	samhälle.	Man	har	till	exempel	ett	mobilt	KOL-team	på	plats	och	flera	projekt.	Man	ser	
stora	vinster	för	patienten,	som	kan	vara	kvar	i	sin	egen	miljö,	men	ändå	via	flera	kanaler	får	
tillgång	till	avancerad	vård.	
	
Inom	VGR	drivs	ett	projekt	där	primärvårdsläkare	fotograferade	hudförändringar	och	får	
utlåtanden	av	dermatologer	på	sjukhuset.	Hur	kan	en	sådan	teknik	användas	på	andra	sätt	
och	med	invånaren	som	part?	
	
VGR	deltar	aktivt	i	det	nationella	arbetet	och	implementerar	successivt	nya	eHälsotjänster.	
Journal	på	nätet,	är	exempel	på	ett	sådant	projekt	som	är	på	gång,	där	patienterna	kan	se	sin	
egen	journalinformation.	VGR	har	också	anammat	den	nya	nationella	IT-plattformen	för	
distansbehandling,	KBT	(kognitiv	beteendeterapi)	är	först	ut.	
	
	
	
  



 

 

Bedömning av Continua-ramverket 
Bakgrund  
I den nationella handlingsplanen som Cehis/Inera tog fram för eHälsoområdet 2013-2018 
skrivs:  

”Varje enskild invånare utgår från att vården och omsorgen är av god kvalitet i hela landet, 
oavsett vem som är ansvarig för den. Samspelet mellan olika vårdgivare – landsting/region, 
kommuner, privata, ideella – förväntas fungera”. Man konstaterar även att vård och omsorg 
är ”på väg in i hemmen” och att ”egenvård ersätter sjukhusvård och besök på medicinska 
kliniker”. 

En sammanhållen vård och omsorg kräver att informationsutbytet mellan olika vård- och 
omsorgsgivare. Det måste vara lätt att byta ut en verksamhetsaktör mot en annan med 
minimal påverkan i systemlösningarna. Målet är att relevant information finns tillgänglig för 
den enskilde samt alla aktörer kring patienten/brukaren. Detta utgående från gällande lagar 
och regelverk. 

Det finns många fastställda standarder för informationsutbyte. Dessa tillämpas dock på 
olika sätt av olika tillverkare av IT-system och tekniska utrustningar. Detta innebär 
betydande svårigheter att koppla samman dessa på ett effektivt sätt såväl tekniskt som 
kostnadsmässigt. Avsaknad av ”standardiserad användning” av standarder försvårar i 
samband med upphandlingar då det är i det närmaste omöjligt att på förhand bedöma 
kostnaden för en integration.  

Vi har oftast tvingas bygga en IT-infrastruktur anpassad till varje funktion vi flyttar ut i 
hemmen till patienter/brukare. Med Continua ser vi möjligheten att kunna kravställa nya 
funktioner mot en gemensam infrastruktur och möjliggöra utbyte av olika aktörer med 
minimal påverkan i systemlösningar. 

Det är viktigt att redan från början slå fast att Continua-ramverket inte har ambition att 
täcka helheten i det som beskrivs ovan. Continua-ramverket kan utgöra en viktig del inom 
välfärdsteknologiområdet och därmed ingå i en mera heltäckande referensarkitektur. 

Leverantörer har genom medlemskap i Continua Health Alliance möjlighet att certifiera 
produkter i ramverket. Produkter som godkänts i processen får en Continua-stämpel. En 
stämpel/logotype som visar att den testats och godkänts i enlighet med specifikationerna. 
De produkter som har certifierats fungerar med varandra och dessa behöver då inte vara 
tillverkade av samma leverantör. 

 

Omvärld 
Danmark var först ut som land att välja Continua-ramverket 2013. Den nationella 
referensarkitekturen för att samla in hälsodata från invånare, pekade tydligt på användning 
av Continua-ramverket (Danish reference architecture for collecting health data from 
citizens). 

I Norge tog Helsedirektoratet 2014 på uppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet fram 
en rapport (Anbefaling på valg av standarder/rammeverk for velferdsteknologi) som tydligt 



 

 

pekar på att man aktivt ska medverka i och nyttja Continua inom välfärdsteknologiområdet, 
vilket den Norska regeringen beslutade i december 2015. Rekommendationen var att 
kravställan bör ske mot Continua-ramverket. Rekommendationen görs till ett skall krav 
inom några år.  

Den norska regeringen skriver i sitt beslut att man skall verka för nordisk samverkan inom 
området, vilket också Danmark tagit beslut om. Från Finlands sida har man från 
departementshåll sagt att att man ser positivt på Continua-ramverket och deltar allt mera 
aktivt i pågående nordisk samverkan.  

 

Nationellt  
Sveriges Kommuner och landsting – SKL har under en tid påtalat vikten av gemensamt 
ramverk. En SKL-utredning under början av 2015 rekommenderar att SKL ska gå med i 
Continua-ramverket och aktivt delta i nordisk samverkan inom välfärdsteknologiområdet. 
SKL ansöker nu om medlemskap i Continua Health Alliance och SKL/Inera deltar sedan 
tidigare i den nordiska samverkan som startats 2014. Målet är att samverka och gemensamt 
driva kravställan på utveckling av Continua-ramverket och certifierade produkter utifrån de 
verksamhetsbehov vi löpande ser i de nordiska länderna.  

Som nationell aktör kan också 3R och projektet ”Framtidens vårdinformationsmiljö” räknas. 
I den framtagna målarkitekturen för projektet har ramverket Continua identifierats som 
viktigt i den beslutade målarkitekturen och det noteras att alternativa standardramverk 
med brett stöd från industrin saknas. 

Företag i den svenska leverantörsföreningen Swedish Medtech har i olika sammanhang 
uttalat sig om att man vill nyttja Continua-ramverket. Swedish Medtech har uttalat att man 
vill organisera företagen för att aktivt utveckla Continua. Det har från Swedish Medtech inte 
framförts att några medlemsföretag varit mot Continua. Företagen har pekat på 
möjligheter att få sälja sina produkter på en större marknad. I första hand en nordisk men 
även en internationell marknad kan öppnas via Continua. 

 

Nuläge och utbud 
Under 2014 certifierades endast några få produkter (4 st). Det råder i nuläget lite av ett 
”Moment 22” kring Continua. På kundsidan tycker man att det kommer fram för få 
certifierade produkter för att man skall våga kravställa mot Continua-ramverket, vars mål 
man annars tycker är bra. På leverantörssidan har det inte varit värt att betala för att få en 
produkt certifierad då väldigt få kunder ställer dessa krav. Som ett exempel kan Telia 
nämnas som en tjänsteleverantör som starkt propagerar för Continua. 

 

Diskussion/analys: Utmaningar och frågeställningar 
För få produkter baserade på Continua-ramveket tas fram 

Större utbud av produkter baserade på Continua-ramverket behövs inom 
välfärdsteknologiområdet. Men det kräver också att marknaden ställer krav på Continua-



 

 

godkända produkter som leverantörerna kan leverera i upphandlingar eller att man aviserar 
att man kommer att efterfråga sådana produkter när de finns tillgängliga på marknaden. 
Det står helt klart att det inte är en framgångsfaktor att, som tidigare, acceptera att man 
måste anskaffa produkter av samma leverantör för att i få dem att kommunicera vilket 
leder till ”leverantörsinlåsning”. 

Om det är Continua eller annat framtida ramverk som blir framtidens gällande inom 
välfärdsteknologiområdet vet vi inte nu. Flera utredningar har kommit fram till att Continua 
är det som är det bästa alternativet nu och det har bra stöd från industrin inte minst från 
stora internationella leverantörer. 

 

Vart skall informationen sparas och hur kan den tillgängliggöras för olika aktörer? 
När flera intressenter samarbetar kring gemensamma tekniska lösningar är det viktigt att 
varje part, i detta fall inkluderat patienten/brukaren, har kontroll och tillgång till aktuell och 
relevant information. För att ge en bild av helheten och visa hur informationen kan 
tillgängliggöras via olika gränssnitt är det viktigt att ta fram en gemensam 
referensarkitektur, som man bland annat gjort i Danmark, när det gäller att samla in och 
tillgängliggöra hälsodata från invånarna. 

 

Alternativet att låta marknaden styra helt fritt 
Genom att konsumentprodukter och tjänster som t.ex. pulsmätare och blodtrycksmätare 
kan kopplas till egna appar och hälsotjänster, driver konsumenterna nu utvecklingen snabbt 
framåt. Inte sällan kopplas tjänsterna samman genom telefoner, läsplattor och datorer. 
Härifrån kan den enskilde sedan sprida informationen vidare. Denna typ av 
sammankopplingar kan sägas utgöra ett konsumentdrivet ramverk där marknaden snabbt 
förändras utifrån konsumenternas krav.  

Det är viktigt att konstatera dagens skillnader i krav på en konsumentprodukt gentemot ett 
exempelvis trygghetslarm som en brukare har från en aktör inom omsorgen. Här ställs 
tydliga krav på att larmet når den aktör som skall ha larmet samt spårbarhet i 
händelseförlopp om något ändå skulle gå fel. 

Konsumentprodukter skulle i framtiden kunna vara certifierade i Continua-ramverket. 

Förslag 
Ett gemensamt arbete bör fortsätta och fördjupas inom Välfärdsteknologiområdet mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Målet är en 
referensarkitektur som möjliggör en öppen gemensam infrastruktur. Målet med 
referensarkitekturen är att den ska stödja i anskaffning/upphandling av produkter och 
tjänster inom välfärdsteknologiområdet. Referensarkitekturen bör, när den godkänts, 
testas och tillämpas. 

 

Continua ramverket kommer utgöra en viktig del i referensarkitekturen. Det är av största 
vikt att SKL tar ett tydligt nationellt och internationellt samordningsansvar i frågan. Genom 
Västra Götalands arbete ska vi vara en aktiv part tillsammans med SKL.  



 

 

Bredbandsituationen i Västra Götaland 
Enligt möte den 28 augusti har Ubit-gruppen i Västra Götaland åtagit sig att göra en 
beskrivning av bredbandsituationen i Västra Götalands län. Sammanfattning av denna är 
att bredbandsituationen idag är mycket god, även på landsbygd  

Länets nya bredbandstrategi 2.0 är antogs av Regionala utvecklingsnämnden den 17 
september. Strategins handlingsplan är arbetsgruppen UBits verksamhetsplan för år 2015-
2020. Den finns att läsa i sin helhet via följande länk.  

I Västra Götaland har vi med de sökande till det nya Landsbygdsprogrammet mer än 350 
fiberföreningar. Gemensamt är att inom dessa områden har mellan 50-90% av alla hushåll 
tillgång till fiberanslutning till sin fastighet nu eller inom två-tre år. De allra flesta företag 
inom områdena har anmälts sig för fiber.  Detta innebär att vi vet att inom två år har ca 
70.000 hushåll av våra ca 120.000 utanför tätorterna, enligt SCB definition, bredband via 
fiber. De som är klara och i drift och är ca 35.000 hushåll idag. Totalt sett hade 16 % av 
landsbygdsbefolkningen i Västra Götaland tillgång till fiber i oktober 2014. Att jämföra med 
Stockholms län som har 5% exempelvis. Sverigesnittet är 13 %. Vid årets mätning lär Västra 
Götaland passera och hamna en bra bit över 20%. 

Vi har också ett ökande antal kommuner som gör överenskommelser med någon av de tre 
tänkbara marknadsaktörerna Telia, IP-Only eller ett kommunalt stadsnät om ett byggande 
över hela eller tätortsdelarna av sin kommun. Dessa kommuner tar stora steg i sin 
bredbandsutrullning på kort tid. Flera av dem kommer att nå de nationella och regionala 
bredbandsmålen, d v s 90 % skall ha 100Mbit/s, under 2016. Den här massiva utrullningen av 
fiber kommer också att göra att de mobila bredbanden får en bättre möjlighet att fungera 
väl.  

Under 2017 kommer det nya 700Mhz bandet att starta. Det kommer att ge en dramatisk 
höjning, 50% av tillgängliga frekvenser under 1.000Mhz, som innebär att mindre tätorter 
och landsbygden kommer att uppleva en stor förbättring av bandbredden i de mobila 
näten. PTS kommer i denna auktion att ha täckningskrav  gentemot de operatörer som får 
licens att använda bandet.  

Uppgifter om hur bredbandstäckningen ser ut i Sveriges kommuner finns att hämta i PTS 
Bredbandskartläggning. Sifforna kommer från den inrapportering som PTS gör i oktober 
varje år. Nedanstående siffror kommer alltså från oktober 2014. Det finns många mått att 
redovisa, men i tabellen nedan begränsas utbudet till de två viktigaste teknikerna och de två 
hastigheter som ingår i Sveriges och länets bredbandsmål. Den siffra som redovisas är 
andelen hushåll som har tillgång till det som kolumnen anger i 2014 års undersökning (PTS-
ER-2015:11). Hela rapporten finns att hämta på www.pts.se.  

 

Välfärdsbredband 
I länets nya bredbandstrategi presenteras välfärdsbredband som en ny term för utbyggnad 
av bredband.  Det är önskvärt att välfärdsbredband ses som generella 
kommunikationsmöjligheter över Internet som inte är kopplade till en viss operatör. Detta 
blir följaktligen ett vårdbeslut som  som vårdgivaren tar för att ge bättre service till sin 



 

 

vårdtagare. . Ovanpå denna infrastruktur kan enskilda tjänsteleverantörer marknadsföra 
sina specifika tjänster. Det bör noteras att IT-infrastrukturens krav på robusthet och 
redundans  bör vara större i ett nät som levererar välfärdstjänster, särskilt vad gäller 
redundans och batteribackuper. 

Huvudmännen kan som vårdgivare effektivisera, höja kvaliteten och ge bättre service 
genom att ta tillvara gjorda erfarenheter och nyttja den senaste tekniken inom området. 

På nationell nivå pågår flera initiativ och utredningar inom e-hälsa. Västra Götalands län har 
överlämnat till regeringens Bredbandsforum att driva frågan om att definiera en 
standardiserad kommersiell tjänst för välfärdsbredband på den svenska marknaden. 
Bredbandsforum pratar med de kommersiella leverantörerna om möjligheterna att ta fram 
en standardiserad tjänst. Detta tas upp på nästa möte i den styrgrupp som finns för 
bredbandsforum med IT-ministern som ansvarig. Hur utvecklingen inom den arbetsgruppen 
sedan går vet vi inte ännu. 

 

Beskrivning av de siffror som presenteras nedan: 
1. Fiberpenetration: Den andel hushåll som har tillgång till fiber på sina permanenta 

bostadsadresser på så sätt att ”ett internetabonnemang på kort tid och utan 
särskilda kostnader kan beställas till adressen för en stadigvarande bostad eller ett 
fast verksamhetsställe”. De behöver alltså inte abonnera på tjänsten för att komma 
med här.  

2. 4G-täckning på de permanenta adresserna för hushållen: Detta är den samlade 
täckningen inrapporterad av operatörerna. De flesta vet att täckningen inte riktigt är 
så här bra hos samtliga leverantörer. Nya enhetliga täckningskartor är dock i bruk 
från samtliga operatörer tack vare ett arbete som tidigare IT-ministern och PTS 
genomfört och är sedan våren 2015 publicerade som gör att resp operatörs hemsida 
numera är betydligt närmare verkligheten. Den bästa operatören täckningsmässigt 
över ytan heter Net1. De har sedan sommaren 2015 ett 4G-nät som kan nå max 15-
20 Mbit/s nedströms och täcker nästan hela länets yta på ett bra sätt. De är också 
den enda leverantören där man vet att de flesta masterna har tillgång till 
dieselaggregat för sin strömförsörjning. 3G och4G-näten i övrigt har inte detta 
generellt och får därför bekymmer efter ca 7-8 timmars strömbortfall.  2G som är  
backup för de flesta operatörerna på 3G och4G har oftare dieselaggregat. 2G ger 
maximalt men sällan upp till 1Mbit/s nedströms, normalt ca 2-400 kbit/s. 

3. 30 Mbit/s nedströms (mottagningshastighet) är en hastighet PTS mäter sedan ett 
par åt tillbaka. Alla hastighetssiffror kommer från www.bredbandskollen.se  och är 
därmed kanske inte helt exakta siffror, det görs fortfarande för få mätningar men 
ger ändå den bästa mätningen vi har tillgång till. 30 Mbit/s är den hastighet som den 
europeiska digitala agendan har som mål att alla hushåll skall ha uppnått år 2020. 



 

 

Det är också det hastighetsmått som Västra Götalands läns nya bredbandstrategi 
har som mål att hela länets yta skall ha år 2020. 

4. 100 Mbit/s nedströms (mottagningshastighet) för 90 % av befolkningen är den 
nationella bredbandstrategins mål. 

5. Tätortsgrad i förhållande till bredbandstillgång är den enda korrelation som Ubit-
gruppen och Region Skåne har hittat som stämmer väl i förhållande till 
bredbandsutvecklingen. Ju mer tätortsbefolkning det finns i en kommun desto mer 
bredband har man. Marknaden som står för det mesta av den utbyggnad som sker, 
ca 85 %, bygger helst i tätorter där det är mest lönsamt. Detta faktum kommer Ubit-
gruppen att utveckla vidare tillsammans med region Skåne för att eventuellt 
åstadkomma något förändrade stödområden inom några år framåt.  

	
Kommun Fiber 4G 30 Mbit/s 100 Mbit/s Andel 

befolkning 
utanför 

tätort 

Ale 39,42% 100,00% 60,94% 39,42% 21%	

Alingsås 39,70% 100,00% 72,16% 46,68% 23%	

Bengtsfors 22,78% 100,00% 35,52% 22,78% 31%	

Bollebygd 13,35% 100,00% 34,21% 13,35% 44%	

Borås 38,49% 100,00% 78,71% 46,64% 11%	

Dals-Ed 27,95% 100,00% 36,84% 27,95% 37%	

Essunga 36,95% 100,00% 42,98% 36,95% 54%	

Falköping 39,89% 100,00% 66,27% 43,13% 27%	

Färgelanda 33,31% 100,00% 41,48% 33,31% 44%	

Grästorp 21,69% 100,00% 41,59% 21,69% 48%	

Gullspång 6,71% 100,00% 31,41% 6,71% 34%	

Göteborg 70,44% 100,00% 97,98% 78,24% 1%	

Götene 26,71% 100,00% 50,82% 26,71% 38%	

Herrljunga 35,85% 100,00% 56,22% 35,85% 45%	

Hjo 30,96% 100,00% 47,01% 30,96% 26%	

Härryda 35,63% 100,00% 75,86% 35,63% 15%	

Karlsborg 42,13% 100,00% 44,84% 42,13% 24%	

Kungälv 56,10% 100,00% 79,24% 59,26% 31%	



 

 

Kommun Fiber 4G 30 Mbit/s 100 Mbit/s Andel 
befolkning 

utanför 
tätort 

Lerum 31,79% 100,00% 68,99% 32,60% 13%	

Lidköping 61,31% 100,00% 77,10% 61,65% 24%	

Lilla Edet 22,58% 100,00% 31,43% 22,58% 38%	

Lysekil 19,64% 100,00% 65,26% 25,05% 25%	

Mariestad 33,83% 100,00% 54,17% 37,36% 23%	

Mark 3,64% 100,00% 39,13% 14,86% 35%	

Mellerud 9,43% 100,00% 35,96% 9,43% 44%	

Munkedal 36,85% 100,00% 52,43% 36,85% 40%	

Mölndal 55,98% 100,00% 95,17% 57,25% 5%	

Orust 9,92% 100,00% 35,63% 9,92% 63%	

Partille 57,09% 100,00% 95,75% 58,04% 2%	

Skara 36,52% 100,00% 70,26% 40,04% 25%	

Skövde 39,09% 100,00% 68,64% 45,20% 15%	

Sotenäs 30,91% 100,00% 82,79% 30,91% 24%	

Stenungsund 39,97% 100,00% 65,11% 39,97% 28%	

Strömstad 30,23% 100,00% 55,44% 30,23% 38%	

Svenljunga 26,86% 100,00% 44,75% 26,86% 41%	

Tanum 29,43% 100,00% 57,48% 29,43% 59%	

Tibro 28,91% 100,00% 46,73% 28,91% 19%	

Tidaholm 22,28% 100,00% 40,04% 22,28% 29%	

Tjörn 15,77% 100,00% 47,33% 15,77% 43%	

Tranemo 7,80% 100,00% 36,71% 7,80% 30%	

Trollhättan 49,55% 100,00% 77,27% 52,46% 9%	

Töreboda 17,16% 100,00% 26,74% 17,16% 41%	

Uddevalla 37,93% 100,00% 64,66% 43,10% 24%	

Ulricehamn 28,86% 100,00% 48,71% 28,86% 33%	

Vara 34,44% 100,00% 64,62% 34,44% 45%	

Vårgårda 28,82% 100,00% 39,19% 28,82% 51%	



 

 

Kommun Fiber 4G 30 Mbit/s 100 Mbit/s Andel 
befolkning 

utanför 
tätort 

Vänersborg 37,86% 100,00% 71,70% 43,84% 20%	

Åmål 6,94% 100,00% 57,40% 33,27% 21%	

Öckerö 21,18% 100,00% 84,83% 21,18% 3%	

VG län 47,62% 100,00% 76,52% 52,32%  

Sverige 54,21% 99,68% 76,40% 57,48%  
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