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Förord
Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med
tjänstemän inom Linköpings kommun.
Syftet med effektstudien är att få bättre kunskap om vilka möjligheter som hushåll och företag i berörda områden upplever att uppkopplingen till fiberbaserat bredband inneburit för
vardagslivet och för företagande, och därigenom ett underlag för hur framtida satsningar
på mobila och fasta bredbandsnät bör riktas.
Kommunen vill rikta ett särskilt tack till Brita Hermelin och Dick Magnusson vid Linköpings
universitet, Centrum för kommunstrategiska studier, för väl genomfört arbete. Ni har på ett
professionellt och metodiskt sätt genomfört och författat resultatet av effektstudien.
I detta sammanhang vill vi även tacka Lars-Åke Gustafsson, Mattias Hellgren och Sabrina
Thelander för viktig input gällande enkätutformning och sammanställning av dess resultat.
Till sist vill vi rikta ett stort tack till alla byalagsrepresentanter som ställde upp och
medverkade på fokusgruppsdiskussioner och till alla som tog sig tid att svara på enkäten.
Utan er hade effektstudien inte kunnat genomföras.
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Sammanfattande slutsatser
Utbyggnaden av fibernät för bredband på landsbygden i
Linköpings kommun har pågått sedan 2010. Hushållen och
företagen på landsbygden har anslutit sig till de stamlinjer
som kommunen byggt genom lokala samarbeten som har
organiserats i byalag. I denna rapport presenteras resultatet
från en effektstudie som syftat till att få bättre kunskap om
vilka möjligheter hushåll och företag i berörda områden
upplever att uppkopplingen till fiberbaserat bredband
inneburit för vardagslivet och för företagande. Undersökningen har utformats som en webbenkät till anslutna
fastigheter, dessa utgörs av hushåll och/eller företag. Totalt
skickades enkäten till 936 respondenter varav 396 svarade.
Detta motsvarar en svarsfrekvens på 42 procent. Inom
studien har även fokusgruppsintervjuer med representanter
för byalagen genomförts.
Trots att hushållen och företagen i undersökningen varit
anslutna en kortare tid, mellan sex månader och tre år,
visar enkätsvaren att användning av digitala tjänster via
internet har ökat. Vissa nya användningsområden har
tillkommit eller ökat kraftigt, såsom streamingtjänster och
IP-telefoni. Detta ska även ses i ljuset av att Telia aviserat
avveckling av kopparnätet för fast telefoni, vilket var ett av
skälen till kommunens satsning på fiberbaserade stamnätet
då det ger möjlighet till just IP-telefoni, och detta bedöms
ha påskyndat en övergång till IP-telefoni bland användarna.
Om man ska sammanfatta den genomförda studien och
med fokus på identifierade direkta effekter av fiberanslutningen är detta tydligast avseende ökad användning av
internet för media och underhållning. I det sammanhanget
är det intressant att notera att hushållen ofta är utrustade
med ett stort antal enheter som är uppkopplade till fibernätet. Betydligt fler än hälften hade fem enheter eller fler.
Sammantaget tyder enkätsvaren på att kvaliteten på
vardagslivet förbättrats.
Om man ser till resultat från studien och som handlar om
arbetsliv så indikerar dessa att förvärvsarbete hemifrån i
viss mån ökat i samband med fiberuppkopplingen. Sådana
trender kan spegla olika fenomen. Det kan handla om att
arbetstiden förlängs genom att man håller sig underrättad
och kommunicerar via internet efter ordinarie arbetstid.
Det kan också vara så att man förlägger delar av sin
ordinarie arbetstid hemma. Det är möjligt att utbyggnaden
av fibernätet har haft viss påverkan på miljön då det finns
en del som menar att resor med bil faktiskt minskat tack
vare uppkopplingen.

Enkätsvaren från företagen (67 svarande) visar inte samma
tydliga förändringar som en följd av fiberuppkopplingen
som hushållen, men vissa effekter går att se. Främst har
framtidstron förbättrats och man uttrycker att arbetet har
förenklats tack vare uppkopplingen. Direkta effekter på
företagandet, i form av exempelvis ökad omsättning eller
ökat antal anställda, uppskattas av de svarande vara mer
modesta.
Sammantaget går det att konstatera att de svarande
hushållen i vår enkät använder internet och digitala tjänster
i liknande utsträckning som riket i övrigt (Findahl, 2014;
SCB, 2014a). Detta tyder på att fibernätet påverkat att
hushållen på landsbygden kan få samma vardag, sett till
digitala tjänster, som de i städerna och tätorterna. Företagen ger liknande svar som tidigare studier, gällande att ju
mindre företag desto mindre användning av it (SCB,
2014b). Företagen som besvarade enkäten är små.
Resultaten av studien visar att fiberutbyggnaden i stor
utsträckning ses som något positivt. I det sammanhanget är
det viktigt att notera att de som svarat är de som valt att
ansluta sig till fibernätet och som är något som krävt en
finansiell investering och att engagera sig i genomförandet.
Det betyder att enkätstudiens respondenter sannolikt
representerar en grupp som har tilltro till it och vad den
kan bidra till. Flera av de frågor som ställdes handlade om
uppfattningar kring utbyggnaden, exempelvis kring
attraktivitet och framtidstro.
Det ska även betonas att denna studie genomförts en kort
tid efter att fastigheterna i undersökningen blivit uppkopplade, vilket gör att effekter kan vara svåra att bedöma. Det
är sannolikt att tidsfaktorn har en betydelse för hur mycket
användningen förändras. Samtidigt kan tidpunkten för
studien öka möjligheten att de svarande minns hur de
använde digitala tjänster före uppkopplingen och att de kan
göra en jämförelse mellan före och efter anslutningen.
Detta stärker tillförlitligheten i enkätsvaren.

Frågor inför framtiden
Sverige är ett land som tidigt satsat på internet och fiberutbyggnad och de svarande i enkäten har valt att ta del av
denna utveckling. I samhället i stort och hos många
individer finns det en tanke på teknik som en möjlighet och
detta påverkar beslutet att koppla upp sin fastighet till
fibernät. Det betyder att investeringsbeslutet kan fattas
utan att den som beslutar exakt kan identifiera hur tillgång-
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en till den förstärka internetuppkopplingen kommer att
komma till användning. Undersökningen kan ju också
fastslå att många av de svarande sätter framtidstro till
uppkopplingen.
Även om de tydligaste förändringarna i användningen av
digitala tjänster betonas i rapporten går det också att se
mindre förändringar och dessa kan vara tidiga indikatorer
av framtida trender. Dessa omfattar hushållens distansarbete och förändrade resmönster. Företagen anger viss ökad
användning av digitala tjänster via internet och att detta
underlättar arbetet.
Rapporten diskuterar även organisationsform för anslutningarna, dvs. byalagsformen. Formen kommer säkerligen
vara relevant även i framtiden. Byalagen har stöd av
kommunen men det innebär även en delegering av arbetet
med att bygga ut en viktig infrastruktur som avgör om
hushåll och företag har tillgång till digitala tjänster.
Avslutningsvis är det viktigt att påminna om att det som
avhandlas i rapporten handlar om teknik, dvs. fibernät,
enheter och applikationer för att använda sig av digitala
tjänster och funktioner. Hur teknik påverkar vardagsliv,
arbetsliv och lokal utveckling har att göra med de sociala
och samhälleliga systemen och hur individer väljer att
handla. Om vissa delar av social interaktion som nu sker
via personliga möten flyttas över till elektroniska möten
kan den som är utrustad med snabb och säker uppkoppling
integreras oavsett var man är lokaliserad. Det kan ge
individer och företag på landsbygden nya möjligheter att
utveckla verksamheter och villkoren för arbetsliv och
vardagsliv kan förändras.
Förhoppningsvis ger denna studie, för det första, underlag
för att rikta framtida satsningar på mobila och fasta
bredbandsnät. För det andra är rapporten ett underlag för
att reflektera kring hur effekter av dessa tekniska system
kan påverkas genom olika insatser för att stödja användning av digitala tjänster på angelägna områden och för
angelägna samhällsmål.

Inledning
Denna rapport presenterar resultatet från en effektstudie
om utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd. Denna
utbyggnad har pågått sedan 2010. Hushåll och företag på
landsbygden har anslutit sig till de stamlinjer som kommunen byggt genom lokala samarbeten och dessa har organi-
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serats i byalag. Utbyggnaden av fibernät på Linköpings
landsbygd ingår i ett bredare sammanhang av politiska
program på internationella, nationella, regionala och lokala
nivåer som syftar till att etablera en it-infrastruktur för
dagens och framtidens samhälle. I Sverige tillsattes en
it-kommission 1994 och som publicerade den offentliga
utredningen ”Informationsteknologin - Vingar åt människans förmåga” samma år. Syftet med kommissionen var att
främja en bred användning av it i Sverige. Argumenten var
att detta är en faktor som bidrar till höjd livskvalitet och till
att förstärka landets internationella konkurrenskraft (SOU
1994:118). Omkring femton år senare, år 2009 presenterade
regeringen en bredbandsstrategi för Sverige med det
övergripande målet att landet ska ha bredband i världsklass
och man betonade att detta är ett viktigt medel för att
uppnå övergripande politiska mål om tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga (Regeringskansliet, 2009).
En viktig del i regeringens bredbandsstrategi från 2009 var
målet att hela befolkningen i Sverige ska ges möjligheter att
använda sig av internet via bredband för att ta del av
digitala tjänster. Det betonas att bredband ska användas
för att jämna ut regionala skillnader och att tillgången till
denna infrastruktur är en demokratifråga. Bredband är ett
samlingsnamn för olika tekniker för att ansluta till internet
och som innebär hög överföringshastighet. Det finns
trådbundet i tre former: via uttaget för fast telefoni, via
kabel-tv eller fiber. I Sverige är den genomsnittliga faktiska
hastigheten ca 50 Mbit/s för fiberanslutningar. Utbyggnad
av bredband genom fibernät på landsbygden en viktig del av
2009 års bredbandsstrategi. Inom nationella satsningen på
landsbygdsutveckling ”Landsbygdsprogrammet” avsattes
250 miljoner kronor mellan 2010 och 2012 för att öka
tillgängligheten till infrastruktur för it i glesbefolkade
områden (Regeringskansliet, 2009).
De nationella målen för utbyggnad av it-infrastruktur i
Sverige har i sin tur genererat många insatser i landets
olika regioner och kommuner (Länsstyrelsen i Östergötland
2013). I denna rapport är det Linköpings kommuns mål och
arbete för bredbandsutbyggnad som behandlas. I fokus är
bredbandsutbyggnad via fibernät till Linköpings kommuns
landsbygdsområden. Linköpings kommun har fastställt ett
it-infrastrukturprogram för perioden 2010-2014, med det
övergripande målet att: ”Alla ska uppleva att förutsättningarna för it-kommunikation är av bästa möjliga standard”
(Linköpings kommun, 2010, s. 3). Även om tätorterna
tilldelas uppmärksamhet så antas det att utbyggnaden på
landsbygden kräver ett större ekonomiskt ansvar från
kommunen vilket sker genom kommunens utbyggnad av
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fiberbaserade stamnätslinjer. Enligt it-infrastrukturprogrammet ska 3 200 hushåll och 500 företag som finns på
Linköpings kommuns landsbygd erbjudas tillgång till det
fiberbaserade bredbandsnätet. Landsbygdsområden
definieras som områden som ligger utanför Linköpings
tätort och utanför övriga tätorter i kommunen med mer än
1000 invånare (Linköpings kommun, 2010; 2013). Det
betyder att samhällen med färre än 1000 invånare och
övriga mer glesbebyggda områden räknas till landsbygden
och sammantaget omfattas 19 800 invånare.
Utbyggnad av fibernät till landsbygden betraktas vara en
viktig del i att kunna erbjuda alla invånare samma möjligheter till livskvalitet i vardagslivet. Genom tillgången till
fibernätsuppkoppling ska man enkelt kunna ta del av den
samhällsservice som numera erbjuds via internet. Den
snabbare uppkopplingen ska även kunna främja arbete,
vardagsliv och underhållning. Linköpings kommun har
utvecklat programmet för en ”Digital agenda” där ett
insatsområde bl.a. är att öka den digitala delaktigheten och
kompetensen (Linköpings kommun, 2012a). Genom dessa
satsningar arbetar man långsiktigt för att utveckla it-infrastrukturen i kommunen. Årligen presenteras Nordic
Broadband City Index och 2014 rankades Linköping som
bästa kommun i Skandinavien vad gäller insatser för att
främja utbyggnaden av fasta och mobila nät samt tillhandahålla digitala tjänster som en del av sin service till medborgare och företag. Denna undersökning har genomförts av
Nexia och sker på uppdrag av Telenor och undersöker ”i
vilken utsträckning de 43 största skandinaviska kommunerna erbjuder e-tjänster och underlättar byggandet av
nödvändig it-infrastruktur” (Nexia, 2014).

Syfte och frågeställningar
Enligt ovan har man i Linköpings kommun ett it-infrastrukturprogram med syfte att förenkla vardagslivet för
privatpersoner och för att skapa goda förutsättningar för
företagande. Med det som bakgrund lyfts nu frågan i
kommunen om vilka effekter utbyggnaden av fibernätet
haft för livsvillkor och förutsättningar för hushåll och
företag på landsbygden. Detta har motiverat den effektstudie som redovisas i denna rapport. Genom en webbenkät
har frågor riktats till anslutna hushåll och företag vad
gäller vilka digitala tjänster som de använder sig av och hur
de uppfattar effekter av detta användande.
Det är viktigt att förtydliga att anslutningarna till fibernätet som studeras i denna undersökning har funnits en

kortare period. Det varierar från cirka ett halvår till tre år.
Undersökningen som redovisas i denna rapport kan visa
korttidseffekter och utifrån resultaten diskuteras hur
denna viktiga infrastruktursatsning kan leda till mer
genomgripande förändringar för vardagsliv och arbetsliv i
ett längre tidsperspektiv.

Linköpings landsbygd
Linköpings kommun har drygt 152 000 invånare varav ca
105 000 bor i Linköpings tätort. Resterande befolkning bor
i Linköpings omland och som bland annat omfattar 19
tätorter med mer än 200 invånare. Linköpings landsbygd,
som enligt kommunens definition avser omlandet runt
Linköpings tätort exklusive sju större tätorter – Ljungsbro,
Linghem, Sturefors, Vikingstad, Ekängen, Berg och
Malmslätt - består av 19 800 invånare. Skillnaderna i
åldersstruktur mellan Linköpings landsbygd, Linköpings
omland och Linköpings tätort är framförallt att åldersspannet 45-64 år är överrepresenterat på landsbygden samt att
barn och unga (0-19 år) är procentuellt högre i Linköpings
omland än i Linköpings tätort. Den disponibla hushållsinkomsten är högre på landsbygden än i Linköpings tätort (ca
380 000 respektive ca 260 000 kr) (Linköpings kommun,
2012b). Arbetslösheten (omfattande öppet arbetslösa samt
de inom program med aktivitetsstöd) är lägre på landsbygden jämfört med Linköpings tätort (ca 4 procent respektive
ca 7 procent).
Gällande branscher är jordbruk och skogsbruk överrepresenterade på landsbygden jämfört med övriga kommunen.
Av samtliga 875 arbetstillfällen inom jord- och skogsbruk
fanns 645 arbetstillfällen på landsbygden. Utav samtliga
arbetstillfällen som finns på landsbygden utgör emellertid
inte jordbruk och skogsbruk en stor andel. Dessa motsvarar
endast 20 procent av sysselsättningen och är ungefär lika
stor som andra branscher, såsom handel och personliga
tjänster (21 %), utbildning och forskning (16 %) samt
byggverksamhet (14 %).
Det går att konstatera att företagandet är högt på landsbygden. Av dem som bor på landsbygden är andelen egenföretagare högre jämfört med övriga delar av kommunen, då
sammanlagt 14,5 procent av den vuxna befolkningen är
företagare jämfört med 6,1 procent i både Linköpings tätort
och övriga större tätorter i kommunen. Utav dem som
arbetar på landsbygden, dvs. dagbefolkning, är 35 procent
företagare. Det är en högre andel än för övriga delar av
kommunen. En stor majoritet (78 %) av de som bor på
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landsbygden, dvs. nattbefolkning, pendlar till annat
område i eller utanför kommunen för att arbeta. Motsvarande andel för Linköpings tätort är 25 procent
(Linköpings kommun, 2012b).

Organisation för kommunens
bredbandsprojekt 2010-2014
För att samordna upphandling och byggnation av de
fiberbaserade stamnätslinjerna i Linköpings kommun
anlitade man Utsikt Bredband AB (Utsikt). Utsikt är ett
dotterbolag till kommunägda Tekniska Verken AB.
Utsikt äger och förvaltar Linköpings stadsnät. Över
43 000 hushåll är ansluta till fibernät via Linköpings stadsnät.

mil fibernät till en kostnad av 26,7 miljoner kronor. Det ska
jämföras med de dryga 17 mil stamnät som kommunen
byggt inom ramen för it-infrastrukturprogrammet 20102014, där den totala kostnaden uppgår till 38,3 miljoner
kronor, men där 14,7 miljoner kronor erhållits i statligt stöd
från Jordbruksverket, Tillväxtverket samt Post- och
Telestyrelsen, vilket gör att kommunens kostnad uppgår i
23,5 miljoner kronor. En karta över stamnäten visas i figur
1. Underlag från kommunen påvisar att cirka 45 procent av
de 3 200 hushåll och företag på landsbygden som var
primär målgrupp för utbyggnaden valt att ansluta sig till
fibernätet.

Utsikts uppdrag från kommunen var i huvudsak
att säkerställa att upphandling och byggnation
av de fiberbaserade stamnätslinjerna genomfördes med god kvalité enligt gällande lagar och
förordningar. Därutöver omfattade uppdraget
att ansvara för drift och förvaltning av fibernäten samt att tillhandahålla ett så kallat
byalagskoncept. Konceptets huvudsakliga
syfte är att möjliggöra för hushåll och
företag utmed stamnätslinjerna, att få
tillgång till fiberbaserat bredband till
ett rimligt pris. I praktiken går
hushåll och företag samman och
bygger ett områdesnät i egen regi,
med stöd av Utsikt, som ansluts till
stamnätet. Utsikt får ingen ersättning
från kommunen för att tillhandahålla
byalagskonceptet eller för att genomföra byalagsprojekt. Det utgår inte
heller någon ersättning från anslutna
fastigheter till Utsikt för drift och
förvaltningsuppdraget. Istället ska
drift och förvaltning finansieras enligt
gängse praxis genom ersättning från
de bredbandsleverantörer som säljer
slutkundstjänsterna.
Den 3 mars 2015 hade 53 byalag i
Linköpings kommun godkänts för
anslutning. Tillsammans omfattar de 1
859 hushåll och företag som med
gemensamma krafter har byggt över 26
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Figur 1. Karta över stamnäten för
fiber i Linköpings kommun.
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Byalagsformen har som ovan beskrivits använts under
utbyggnaden. Byalagsformen för utbyggnad av fibernätet
har prövats i andra kommuner i Sverige och genom dess
ideella arbete har kostnaderna för anslutning kunnat hållas
nere för det enskilda hushållet eller företaget. Nätleverantören, i detta fall Utsikt, tillhandahåller kanalisation och
fiberkabel samt anvisningar för hur områdesnätet ska
byggas. Sedan ansvarar byalaget för grävning och förläggning av kanalisation för fiber. Utsikt blåser in fiberkabeln i
kanalisationen och genomför slutligen besiktning och
funktionstester. Utsikt kontrakteras av byalagen för att
sköta drift och underhåll av det lokala nätet. Alla byalag
som ansluter områdesnätet till kommunens stamnät
granskas av kommunen. För byalagen har det funnits
möjlighet att söka stödmedel för fiberutbyggnaden från
Länsstyrelsen och då har kostnaden minskat för den
enskilda fastigheten som anslutit sig. Kostnaderna för
enskilda fastigheter för anslutning varierar inom och
mellan byalag. Detta beror på en rad faktorer, såsom fysiskt
avstånd för enskilda fastigheter från stamnätet samt hur
man i byalaget valt att fördela kostnaderna. Genomsnittskostnaden för att ansluta en fastighet inom byalagssamarbetena har uppgått till cirka 16 500 kr, dvs. ungefär samma
kostnad som villaägare i tätorterna betalar för att ansluta
sin fastighet till Utsikts eller Telias motsvarande fibernät.
Genom en särskild granskning och reglering säkerställer
kommunen att hushåll och företag utmed stamnätlinjerna
inte får tillgång till ett fibernät till en lägre kostnad än vad
som är möjligt i tätorter där bredbandsutbyggnaden sker på
marknadsmässig grund utan kommunalt eller statligt
engagemang.
För kommunen är det av stor vikt att tillse att kommunens
bredbandssatsning inte ska hämma en effektiv konkurrens
på marknaden. Istället är avsikten att satsningen ska bidra
till förbättrade marknadsförutsättningar och ökad mångfald. Därför är fibernätet i kommunen tillgängligt och öppet
för alla mobil- och bredbandsoperatörer att nyttja. Det
innebär att de kan få tillgång till fiberbaserad it-infrastruktur i områden där förutsättningarna för god avkastning på
gjorda investeringar är förhållandevis ogynsamma. Egna
investeringar behövs därmed inte. Såväl stora som små
tjänsteleverantörer får möjlighet att sälja sina bredbandstjänster i fibernätet på lika villkor. De hushåll och företag
som ansluts till fibernätet får tillgång till ett fibernät med
god kapacitet och de kan välja mellan flera olika bredbandsleverantörer att köpa digitala tjänster från (Linköpings kommun, 2010).

Utblick och tidigare studier
I internationella jämförelser har Sverige, tillsammans med
övriga Nordiska grannländer, väl utbyggda bredbandsnätverk och omfattande utbud av offentliga digitala tjänster
(Nexia, 2014). Eftersom ”En digital agenda för Europa” (EU
2010) är en av EUs huvudinitiativ för tillväxt följs utvecklingen av internetanvändning av Eurostat. Man har mätt att
79 procent av befolkningen mellan 16 och 74 år i EU har
tillgång till internet. Sverige, tillsammans med övriga
Nordiska länder och Nederländerna, ligger i topp med över
90 procents internetvändning.
Årligen utkommer studien ”Svenskarna och internet” och
som presenterar internetvanor i Sverige. Studien är baserad
på en panelstudie där 3 000 personer från 11 år och uppåt
intervjuas via telefon. I Sverige fortsätter spridningen bland
yngre pensionärer och även bland förskolebarn vad gäller
användning av internet. 88 procent av befolkningen har
tillgång till bredband hemma. Den ökande användningen
av smarta telefoner har inte ersatt datorer men de fungerar
snarare som ett komplement, då 98 procent av de som
använder internet i smart telefon fortfarande har tillgång
till en dator. Smarta telefoner har gjort att användningen av
internet har ökat sett till antal gånger per dag som man
kopplar upp sig. I rapporten konstateras att sociala medier
blir allt vanligare och används av upp till en tredjedel av de
som ingick i undersökningen (Findahl, 2014). Det här visar
tydligt att internetanvändning berör nu i stort sett hela
svenska befolkningen.
Liknande resultat går att finna i SCBs årliga undersökning
över it-vanor bland privatpersoner, där 92 procent av
16–85-åringar hade tillgång till internet. Många har bärbar
dator (77 %) och smart telefon (74 %). 78 procent av de i
undersökningen använder internet dagligen. De vanligaste
användningsområdena är e-post (81 %) och att söka
information om varor och tjänster (81 %) (SCB, 2014a).
Liknande siffror gick att se även i Post- och telestyrelsens
årliga undersökning (PTS, 2013). För företagen, och här
presenteras resultat för mindre företag (under 9 anställda)
eftersom det bättre speglar de företag som vi vänt oss till i
vår undersökning, är dator- och internetanvändning
vanliga: 93 procent använder dator, 91 procent har tillgång
till internet och 79 procent använder fast bredbandsanslutning. Generellt sett använder mindre företag sociala
medier, bloggar, mikrobloggar, hemsidor och liknande i
mindre utsträckning än vad större företag gör (SCB, 2014b).
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Viss forskning har fokuserat på utbyggnad av bredband i
rurala områden och Parker (2000) menar att offentligt stöd
för lokala initiativ ofta ger bättre resultat för ekonomisk
utveckling än om initiativen är centralt styrda. Det bedöms
bero på att man genom lokala initiativ kommer närmare
medborgarnas intressen samt att man kan ha en öppenhet
för alternativa utbyggnadsformer. Forskning har visat att
rurala områden är mindre attraktiva att investera i för
leverantörer av digitala tjänster. Det beror på höga investeringskostnader som en följd av lägre täthet än i urbana
områden och därmed högre kostnader per anslutning
(Graham & Marvin, 2001; Venkatachalam & McDowell,
2002). Whitacre (2010) argumenterar att en annan orsak
till den urban-rurala ”digitala klyftan” som råder kan vara
lägre efterfrågan på landsbygden vilket var tydligt i
internationella studier. Det har gått att se vissa samband
mellan å ena sidan lägre utbildning och lägre inkomster hos
befolkningen på landsbygdsområden och å andra sidan
lägre efterfrågan på infrastruktur och digitala tjänster för
bredbandsuppkoppling. I det sammanhanget bör man
betona att landsbygden är heterogen och att strukturen
skiljer sig åt mellan länder.
Det finns relativt få studier kring hur internetanvändningen förändras efter uppkoppling till fiber eller bredband,
men studier publicerade år 2003 och 2008 visar att
användningen ökar genom bredbandsuppkoppling. Detta
omfattar att läsa e-post, informationssökning, nyhetskonsumtion och bankärenden. Störst intresse för digitala
tjänster via bredband bland privatpersoner var för informationsservice (såsom nyheter, utbildning och kontakt med
skola och sjukvård) där omkring 40 procent rankade det
som viktigast. Betydelsen av digitala tjänster för underhållning och nöjen (såsom musik och TV) var rankad som
viktigast av 20 procent (Aronsson et al, 2003; Bergström,
2008). Sedan dessa studier genomfördes har teknik och
användningsområden för digitala tjänster utvecklats
radikalt och det kommer att bli tydligt att studien som
presenteras i denna rapport visar starkt kontrasterande
resultat.

Metod
Den effektstudie som presenteras i denna rapport har
genomförts i flera steg (för en utförlig beskrivning av
metoden, se bilaga 1). Den huvudsakliga metoden för
studiens empiriska arbete har varit en webbaserad enkät.
Denna enkät har diskuterats och provats i olika konstellationer med tjänstemän, representanter för byalag från
Linköping landsbygd och forskare vid Linköpings universitet. Fokusgrupper har genomförts med representanter för
byalag. Dessa har bidragit med intressanta reflektioner på
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utbyggnaden av fibernätet utifrån fler och mer kvalitativa
aspekter än de som enkäten mäter. Vidare har kommunens
tjänstemän bidragit med viktig muntlig information och
dokumentation som handlar om förhållanden och förutsättningar för utbyggnaden för fibernätet.

Enkät
Det huvudsakliga empiriska materialet för effektstudien
har samlats in genom en webbenkät. Fördelen med enkät
som metod är att ett stort antal personer kan omfattas och
den studie som presenteras i denna rapport är en totalundersökning. Det betyder att enkäten har skickats ut till alla
berörda och som i det här fallet utgörs av alla fastigheter
som anslutits till fibernätet. Enkäten skickades ut till
hushåll och företag utifrån e-postlistor för de olika byalagen som slutfört sitt arbete med anslutningen av fibernätet.
E-postlistorna tillhandahölls av det kommunala bolaget
Utsikt. Sammanlagt var antalet respondenter 936 stycken.
Dessa respondenter var fördelade mellan 28 byalag (för
följebrev med enkäten, se bilaga 2). Sammanlagt innehöll
enkäten 40 frågor där de 26 första var avsedda för hushåll
och de resterande för företag. Enkäten finns i bilaga 3.
Det är viktigt att notera att webbenkäten skickades ut till
en e-postadress per anslutning vilket gör att enkäten
riktade sig till hushåll och företag (och inte till individer).
Den som besvarade enkäten ombads att beakta hela
hushållets eller företagets användning av internet. Att
enkäten skickades ut på fastighetsnivå påverkade hur
frågorna formulerades och att dessa inte omfattar frågor
om personen som besvarade enkäten.
Enkäten skickades ut den 28 oktober 2014 till 936 e-postadresser. Påminnelser skickades ut 10 november och 14
november. Enkäten stängdes 1 december 2014. Sammanlagt besvarade 396 personer enkäten. Av dessa var det 67
respondenter som besvarade frågorna kring näringsverksamhet. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 42,3 procent
och som är jämförelsevis högt. I samband med bedömning
av svarsfrekvens är det också viktigt att bedöma e-postlistorna vad gäller om de innehåller adresser som används.
Detta har inte varit möjligt att verifiera och därför är också
en mer djupgående bortfallsanalys svår att genomföra. I
bilaga 3 finns resultatet från enkätstudien per fråga.
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Resultat hushåll
I detta avsnitt presenteras resultatet från den genomförda
enkätundersökningen och avseende hushållens svar på
frågorna. Här finns också integrerat information från
fokusgruppsmötena. De som har besvarat enkäten benämns respondenter och det är viktigt att påminna om att
respondenterna representerar hushåll och företag – och
inte individer.

rade ADSL-nätet låg, i vissa fall en maximal hastighet om
512 Kbit/s via ADSL-nätet. Skillnaden mot fiberuppkoppling är således markanta vilket säkerligen påverkat beslutet
att ansluta sig till fibernätet.

Hur många enheter/apparater har ert hushåll som är uppkopplade
till fibernätet (t.ex datorer, TV-apparater, läsplattor, mobiltelefoner
och larm)?
10 eller flera
5-9

Bakgrund och förutsättningar

1-4

De flesta av respondenterna svarade för hushållen i sina
permanenta bostäder (94 procent) medan resterande
svarande att de hade kopplat upp fritidshuset. En tydlig
majoritet av respondenterna (71 %) hade varit uppkopplade
längre tid än ett år, medan 18 procent hade varit uppkopplade kortare tid än ett år och 11 procent svarade att de inte
använder uppkopplingen. Respondenterna som angav att de
inte använder uppkopplingen förklarade att de antingen
inte blivit anslutna ännu (dvs. en effekt av att e-postlistan
delvis lett till felaktig population) eller att de inte funnit
anledning att skaffa ny serviceleverantör och därför
använde den gamla uppkopplingen. Ett fåtal framförde
tidsbrist som anledning till att de ännu inte kopplat in sin
utrustning trots att fastigheten var ansluten till fibernätet.
De flesta hushåll (79 %) hade 2-4 medlemmar, 10 procent
var enpersonshushåll och resterande 11 procent hade fem
medlemmar eller fler. Knappt hälften av de svarande hade 1
till 3 barn eller ungdomar (personer under 18 år) boende i
hushållet. Det betyder att något mer än hälften hade inga
hemmaboende barn eller ungdomar.

Var ni i ert hushåll nöjda med internetuppkopplingen som användes
före fiberanslutningen?
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Figur 3. Resultat fråga 15 (N=349)

De flesta hushåll har relativt många apparater som är
uppkopplade till fibernätet, t.ex. läsplattor, TV-apparater,
datorer, mobiltelefoner och larm, se figur 3. Här svarade 42
procent att de hade 5 till 9 apparater medan cirka 40
procent hade 1 till 4 apparater och resterande 18 procent så
mycket som 10 eller flera enheter.

Slutsatser
• De svarande visar på liknande hushållssammansättningar som landsbygden i kommunen i stort och även i riket,
dvs att hushåll på landsbygden med 2-4 medlemmar är
dominerande och att runt hälften av alla hushåll har
hemmaboende barn (SCB, 2015).
• Enkäten visar att det fanns ett visst missnöje med 		
internetanslutningen före fibernätsuppkopplingen. Det
torde ha förstärkt motivationen att koppla upp sig.
• Antalet enheter i hushållen som är anslutna till internet
är relativt många och betydligt fler än hälften hade minst
fem apparater.

Vi hade ingen internetuppkoppling tidigare

Förväntningar och framtidsförhoppningar

Nej
Varken nöjda eller missnöjda
Ja
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Figur 2. Resultat fråga 13. (N=393)

En fråga i enkäten gällde huruvida personerna i hushållet
var nöjda med den uppkoppling de hade före fiberanslutningen. Svaren går att se i figur 2, vilket visar på att en stor
del (ca 39 %) inte var nöjda med uppkopplingen före och att
35 procent varken var nöjda eller missnöjda. I flera av de
områden som här berörs är kapaciteten via det kopparbase-

Ett avsnitt av enkäten ställde frågor om de förväntningar
respondenterna haft inför fibernätsanslutningen. Så mycket
som 87 procent av de som svarade hade förväntningar på
en snabbare internetuppkoppling, se figur 4. Sammanfattningsvis är snabbhet, tillförlitlighet och tillgång till fler
digitala tjänster mest framträdande förväntningar. Fritextsvaren visar på föreställningar om att fibernätsanslutning i
hög grad relaterar till framtida behov och ofta nämns
önskemålen om att få en säker anslutning. En av respondenterna uttryckte detta enligt följande: ”Barnens framtida
skolgång och möjlighet till en säker och snabb uppkoppling”.
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En fråga ställdes kring huruvida förväntningarna infriats.
Här svarade cirka 66 procent att de ansåg att förväntning-

i bygden. Mer än 85 procent av respondenterna bedömer att
fibernätet bidrar till positiva effekter för företagande på
landsbygden.
En fråga ställdes kring huruvida de tillfrågade trodde att
uppkopplingen till fibernätet har påverkan på fastighetens
värde. Resultatet går att se i figur 5, där omkring 85 procent
av respondenterna bedömer att fastighetsvärdet har ökat
med fiberuppkopplingen.

Figur 4. Resultat fråga 2. Vilka förväntningar hade du/ni på anslutningen till fibernätet?
(Flera alternativ kan anges.)

arna infriats helt, 23 procent att förväntningarna infriats
delvis och cirka 11 procent menade att förväntningarna inte
infriats. En stor grupp av de som svarade att förväntningarna inte infriats alls hade ännu inte kopplat upp sig mot
fibernätet. Vår bedömning är att ca 10 procent av de som
fick utskicket inte hunnit koppla upp sig än, vilket påverkar
den andel vars förväntningar inte infriats. Fritextsvaren
visade att de vars förväntningar inte helt infriats framförde
instabilitet i uppkopplingen som ett skäl. Vidare menade
flera svaranden även att utbudet av digitala tjänster inte var
tillräckligt, exempelvis att TV-tjänsterna var för begränsade. Kritiska kommenterar uttrycktes om att det inte var
möjligt att fortsätta med sina Teliaabonnemang och att man
inte vill byta sin e-postadress. I det här sammanhanget bör
det förklaras att detta beror på strategiska överväganden
från Telias sida som valt att inte erbjuda sina digitala
tjänster i Linköpings stadsnät, vilket de fibernät som
studien avser är en del av. Det förhållandet var emellertid
inte känt hos de hushåll vi varit i kontakt med.
Flera frågor i enkäten handlade om förväntningar vad gäller
olika effekter av fiberutbyggnaden i ett större sammanhang,
exempelvis hur det förändrar situationen för unga och för
företagande på landsbygden och hur det kan påverka
landsbygdens attraktivitet. På frågan om de svarande tror
att uppkopplingen till fibernätet kommer att innebära
förbättringar gällande nytta och nöje för unga (personer
under 18 år) i bygden svarade 48 procent ”Ja, i hög grad”
och 39 procent ”Ja, i viss mån”. På frågan om svaranden
tror att det kommer bli mer attraktivt att bo i bygden
svarade 38 procent ”Ja, i hög grad” och 55 procent ”Ja, i viss
mån”. Liknande resultat framkom genom svaren på frågan
om fiberuppkopplingen effekter vad gäller förändrade
förutsättningar att bedriva företag eller näringsverksamhet
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Figur 5. Resultat fråga 8 (N=391).

Ovan framkommer att många av respondenterna har stora
förhoppningar om att fiberutbyggnaden bidrar till positiv
utveckling för landsbygden. Emellertid var inte alla lika
positiva. En del av variationerna i svaren på vidare effekter
av fibernätsutbyggnaden följer uppdelningen mellan de som
var nöjda med anslutningen och de som svarade nej på
samma fråga (dvs. 11 procent av respondenterna). Den
senare gruppen var generellt mer negativa till effekterna av
fibernätet, se tabell 1, kolumnen längst till vänster. På de
flesta frågor ligger svaren för denna grupp något mer åt det
negativa hållet. Det gäller exempelvis för hur man uppfattar
påverkan på villkoren för ungdomar och effekter vad gäller
värdestegring på fastigheten. Flertalet i denna grupp som
inte är nöjda hade blivit uppkopplade men valt att inte
skaffa abonnemang ännu. Här ingår sålunda även respondenter som ännu inte är uppkopplade och sålunda fått
enkäten beroende på att utskickslistorna inte varit helt
korrekta.

Slutsatser
• Enkätsvaren visar generellt på stora förhoppningar att
fibernätsutbyggnaden ska bidra med positiva effekter,
både för egna hushållet och landsbygden i stort.
• Viktigt för dem som kopplat upp sig är främst hastigheten
och tillförlitligheten.
• Det finns också besvikelser. De flesta som uttryckte
besvikelse har inte använt sig av uppkopplingen och
resultatet tyder på att det i hög grad beror på synpunkter
på tjänsteleverantörer.
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Fråga
Svar – hela svarspopulationen (%)
Svar – de vars förväntningar
				 inte infriats (%)
4. Upplever du att arbetet i
byalaget, för att bygga fibernätet,
har ökat kontakten mellan dem
som bor i bygden?

Ja, i hög grad: 5		
Ja, i viss mån: 51		
Nej, den är oförändrad: 32
Vet ej: 11		

Ja, i hög grad: 2
Ja, i viss mån: 29
Nej, den är oförändrad: 55
Vet ej: 14			

5. Tror du att uppkopplingen till
fibernätet innebär förbättringar
vad gäller nytta och nöje för
unga i bygden (personer som är
18 år eller yngre)?

Ja, i hög grad: 48		
Ja, i viss mån: 39		
Nej, den är oförändrad: 3
Vet ej: 10		

Ja, i hög grad: 29
Ja, i viss mån: 43
Nej, den är oförändrad: 0
Vet ej: 29

6. Tror du att uppkopplingen till
fibernätet kommer att innebära
att det blir mer attraktivt att
bo i bygden?

Ja, i hög grad: 38		
Ja, i viss mån: 55		
Nej, den är oförändrad: 38
Vet ej: 3		

Ja, i hög grad: 21
Ja, i viss mån: 52
Nej, den är oförändrad: 10
Vet ej: 17

8. Tror du att uppkopplingen till
fibernätet har inneburit att
värdet på din fastighet har ökat?

Ja, i hög grad: 16		
Ja, i viss mån: 73		
Nej, den är oförändrad: 6
Vet ej: 5		

Ja, i hög grad: 12
Ja, i viss mån: 62
Nej, den är oförändrad: 14
Vet ej: 12

13. Var ni i ert hushåll nöjda
med internetuppkopplingen
som användes före
fiberanslutningen?

Ja: 19		
Varken nöjda eller missnöjda: 35
Nej: 39 		
Vi hade ingen internet-anslutning
tidigare: 7		

Ja: 26
Varken nöjda eller missnöjda: 33
Nej: 21
Vi hade ingen internet-anslutning
tidigare: 14

14. Hur lång tid har ni i ert
hushåll använt uppkopplingen
till fibernätet?

Ett år eller längre: 71		
Kortare tid än ett år: 18		
Vi använder inte 		
uppkopplingen alls: 11		

Ett år eller längre: 14
Kortare tid än ett år: 10
Vi använder inte
uppkopplingen alls: 71

Tabell 1. Jämförelse mellan de vars förväntningar inte infriats och hela populationen. De vars förväntningar inte infriats - (N=42) – hela populationen – (N=396)

• De som inte var nöjda med uppkopplingen var generellt
mer negativa vad gäller bedömningar av vilka vidare
effekter utbyggnaden av fibernätet kan bidra med för
utveckling på landsbygden.

Användning av digitala tjänster
Ett huvudsyfte för effektstudien har varit att samla
information om vad uppkopplingen till fibernätet används
till idag. Frågor i enkäten berörde användning inom
följande områden; kommunikation och underhållning,
utbildning, förvärvsarbete, kontakter med myndigheter
samt övrigt. För varje område fanns möjligheten att välja
mellan alternativen ”dagligen”, ”några gånger i veckan”,
”någon gång i veckan”, ”mer sällan än varje vecka” samt
”aldrig”. Det fanns möjlighet att lägga till användningsområden som fritext. Respondenterna fick också besvara
frågor om användningen av internet har förändrats som en

följd av anslutningen till fibernätet. Även här fanns möjlighet att lägga till användningsområden som inte täcktes av
alternativen som fritext.
Figur 6 beskriver respondenternas svar vad gäller användningen av internet via fibernät idag för ett av de formulerade användningsområdena; kommunikation och underhållning. Detta område omfattar telefoni, TV, radio, film,
musik, streamingtjänster, röst- och videosamtal och
användning av sociala medier.
Figur 6 visar att internetanvändning är för många respondenter en del av vardagslivet och genom olika typer av
kommunikationstjänster håller man kontakter med vänner,
lyssnar på musik och radio samt ser på TV och film.
”Vardaglig kontakt” var det mest frekventa användningsområdet och något som ofta sker dagligen. Det är endast 3
procent som aldrig använder uppkopplingen till detta.
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procent. Det som står ut som den stora förändringen och
effekten av anslutningen till fibernät är användning av
streamingtjänster. Detta har tillkommit eller ökat för
omkring 75 procent av respondenterna. Det är en tydlig
förändring från Bergströms (2008) studie, där denna typ
av digitala tjänster inte användes i någon större utsträckning. Även jämfört med Aronsson et al (2003) är ”nöjen”
något som har ett större genomslag i föreliggande effektstudie. Detta visar att den ökade överföringshastigheten med
fibernät innebär kvalitativa förändringar vad gäller
användningsområden för digitala tjänster.

Figur 6. Resultat fråga 18 (Prata i telefon - N=325, Titta på TV – N=339, Lyssna på musik –
N=339, Röst- eller videosamtal – N=337, Vardaglig kontakt – N=346).

Förhållandevis få personer använder uppkopplingen för
röst- eller videosamtal via Skype och liknande, sammanlagt
60 procent gör det aldrig eller mer sällan än dagligen och
endast runt 12 procent gör det dagligen. Streamingtjänster
är något som används i stor utsträckning och för de flesta
respondenter minst någon gång i veckan. Användning av
IP-telefoni är starkt uppdelat mellan en stor grupp som
aldrig använder tjänsten och en ungefär lika stor grupp
som använder tjänsten dagligen eller några gånger i veckan.
IP-telefonitjänster ingår oftast i abonnemang för internettjänster utan extra kostnad, vilket är ett incitament för
många att skaffa tjänsten. De som behåller telefonin via
kopparnätet gör det ofta av säkerhets- och trygghetsskäl,
då trygghetslarm går via kopparnätet och vid strömavbrott
slutar bredbandet fungera, vilket kopparnätet inte gör.
I effektstudien var det centralt att försöka utröna i vilken
grad användningsmönstret som visas i figur 6 var en effekt
av uppkopplingen via fibernätet. Figur 7 nedan visar på hur
respondenterna svarat på frågan om förändrad användning
efter uppkopplingen och med avseende på kommunikation
och underhållning.
De områden som i högst grad tillkommit sedan anslutningen till fibernätet är användningen internettjänster för
IP-telefoni, TV och film. Vad gäller IP-telefoni upprepas det
polariserade mönstret från figur 6, detta är en tjänst som
man antingen väljer att ansluta sig till eller inte. Figur 7
visar att de som börjat använda IP-telefoni är ungefär lika
många som inte använder denna funktion.
Värt att notera är att internetanvändning för vardagliga
kontakter, som var det mest frekventa användningsområdet
enligt figur 6 ovan, inte har tillkommit i någon nämnvärd
omfattning efter fiberanslutningen. Denna användning har
ökat för drygt 34 procent och är oförändrad för drygt 50
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Figur 7. Resultat fråga 20 (Prata i telefon - N=324, Titta på TV – N=328, Lyssna på musik –
N=325, Röst- eller videosamtal – N=322, Vardaglig kontakt – N=328).

En fråga i enkäten ställdes kring förvärvsarbete hemifrån
och resultaten i figur 8 visar att det är något som sker och
ökar i viss utsträckning. Omkring 65 procent av respondenterna utnyttjar fiberuppkopplingen för att förvärvsarbetar
hemma relativt regelbundet och 35 procent menar att de
aldrig använder fiberuppkopplingen för förvärvsarbete
hemifrån.
Respondenternas svar visar att förvärvsarbete hemifrån via
internet har förändrats i och med fiberanslutningen. Figur
8 visar att 9 procent svarar att detta tillkommit medan 28

Figur 8. Resultat fråga 20 (N=321
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procent menar att det endast ökat. Ungefär lika många
svarar att förvärvsarbete hemifrån via internet är på
samma nivå som tidigare. Utav de som svarade att det
tillkommit eller ökat menade sammanlagt 46 procent att de
förvärvsarbetar hemifrån via internet dagligen, 73 procent
några gånger i veckan och resten mer sällan än så. Av de
som menade att de använder internet för förvärvsarbete
hemifrån dagligen eller flera gånger i veckan svarar 36
procent att fastigheten även omfattar en näringsverksamhet. En stor andel har med andra ord inte näringsverksamhet i sin fastighet och för dem kan ökningen av förvärvsarbete hemifrån via internet innebära två olika saker. Dels att
man fått ökad flexibilitet för var man utför sitt arbete och
att delar av arbetet kan göras hemifrån. Detta kan bidra till
att underlätta för hushållen och individerna att uppnå en
vardagslivsbalans. Ökningen av förvärvsarbete hemifrån
kan även innebära att arbetstiden har utökats till kvällar
och helger och med arbetsuppgifter som kan skötas via
internet. Detta kan ha en motsatt effekt och att vardagslivsbalansen blir mer ansträngd (se exempelvis Trygg 2014).
Enkäten omfattade även frågor om hur internet via fibernätet används för utbildning, Detta kan omfatta utbildning
för barn och vuxna samt kontakter med skolan. Distansutbildning angavs specifikt i enkäten. Svaren visar att det inte
är ett stort användningsområde. Exempelvis angav över 80
procent att de aldrig använder tjänsten för vuxenstudier
eller distansutbildning. I jämförelse var internet en relativt
vanlig kommunikationsväg för kontakter med skola (barn/
ungdomar), där 9 procent hade kontakt dagligen, 17 procent
några gånger i veckan och 9 procent någon gång i veckan.
Alltjämt hade 53 procent aldrig kontakt med skola genom
internet. Skolkontakterna har förändrats relativt lite efter
fiberanslutningen, och endast 11 procent menar att användningen har ökat.
Två frågor i enkäten ställdes kring kontakter med myndigheter och liknande och resultatet visar, likt utbildningen,
en relativt liten användning och förändring. Hela 50
procent menar att de aldrig använder tjänsten för kontakter
med sjukvården men å andra sidan är det betydligt färre
som aldrig använder tjänsten för kontakter med andra
myndigheter. Cirka 63 procent menar att de använder
uppkopplingen för kontakter med myndigheter mer sällan
än varje vecka. Samtidigt är detta inte alls förvånande då
myndighetskontakter för individer och hushåll i många fall
sker långt mer sällan än varje vecka. Enkätresultatet
indikerar att anslutningen till fibernät inte i nämnvärd
omfattning påverkat användning av digitala tjänster för
kontakter med myndigheter eller offentliga tjänster.
Fritextsvar vad gäller användningsområden för internet-

tjänster gav några exempel på digitala tjänster som inte
rymdes inom de formulerade frågorna. Detta omfattar
backup-funktioner tillgängliga via internet och användning
av så kallade ”molntjänster”.
Slutligen ställdes en uppsamlande fråga kring huruvida
hushållen sammantaget använder internet och digitala
tjänster mer idag än de gjorde innan fibernätsanslutningen.
Respondenternas svar som visas i figur 9 lämnar ingen
tvekan om att användningen har ökat. Av detta kan man
sannolikt hävda att internetanvändningens succesiva
utveckling, och det språng detta kan få genom bredbandsuppkoppling, i hög grad påverkar hushållens och individernas aktivitetsmönster för vardagsliv.

Figur 9. Resultat fråga 22 (N=348).

Slutsatser
• Drygt 90 procent av de svarande menar att de använder
internet och digitala tjänster i större utsträckning än före
uppkopplingen till fibernät.
• Det som står ut som den stora förändringen och effekten
av fibernät är användning av streamingtjänster och
digitala tjänster för media och underhållning. 76 procent
av respondenterna uppger att streaming för TV och film
har tillkommit eller ökat sedan anslutningen medan 58
procent svarar detsamma för musik.
• IP-telefoni är något som tillkommit i och med fiberanslutningen bland en stor grupp av respondenterna. Det är
dock fortfarande en stor grupp som inte använder 		
IP-telefoni. Telia har aviserat en avveckling av kopparnätet för fast telefoni och då utgör IP-telefoni ett attraktivt
alternativ.
• Sociala medier och kommunikation är en viktig del i
människors vardag, men resultatet från enkäten visar att
detta centrala område inte påverkats i stor omfattning av
fibernätsuppkopplingen då användningen var hög redan
före uppkopplingen.
• Förvärvsarbete hemifrån via internet har i viss mån
påverkats då det är en betydande del av respondenterna
som svarar att det tillkommit eller ökat. Runt 33 procent
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av dessa har näringsverksamhet kopplat till hemmet.
• Enkäten visar inte omfattande eller ökande kontakter
med offentliga myndigheter eller offentliga tjänster via
internet. Inte heller framkommer utbildning som ett
viktigt eller växande område för användning av internet.

Effekter av uppkoppling för vardagslivet
Några frågor i enkäten ställdes kring mer generella effekter
på vardagslivet av fibernätet och användningen av digitala
tjänster. Den första frågan i detta block handlade om
respondenterna i det stora hela upplever att kvaliteten i
vardagslivet har ökat tack vare fiberuppkopplingen.
Resultatet går att se i figur 10.

Figur 10. Resultat fråga 23 (N=348

De flesta som besvarat enkäten anser att kvaliteten i
vardagslivet har ökat, där 55 procent menar att den har
ökat i viss mån och 29 procent menar att den ökat i hög
grad. Det betyder att en övervägande majoritet tycker att
fiberuppkopplingen inneburit något positivt för deras
vardagsliv. De som menar att det inte haft någon positiv
effekt är generellt mer negativa i sina svar på enkätfrågorna
jämfört med hela svarspopulationen.
En fråga ställdes även om uppkopplingen påverkat vardagsresandet. Sammanlagt var effekterna relativt små, men 16
procent svarade att resandet minskat i viss mån och 2
procent i hög utsträckning. Bakgrunden till denna fråga är
ett intresse för att utröna om det finns en möjlighet att
digitala tjänster via internet kan ersätta miljöbelastande
persontransporter och på det sättet bidra till hållbar
utveckling. De som svarade att de fått någon effekt i form av
minskat vardagsreande var generellt sett positiva till
fiberutbyggnaden och de använder också digitala tjänster
mer än totala svarspopulationen.
Det var bara ett mindre antal av de som besvarat enkäten
som uppgivit att fastigheten är ett fritidshus. Av dessa 20
respondenter svarade nästan hälften att de upplevde att
fiberuppkopplingen har lett till att de använder fritidshuset
mer.
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Slutsatser
• Majoriteten av respondenterna upplever att uppkopplingen till fibernätet har bidragit till ökad kvalitet i vardagslivet.
• Att det är relativt få som menar att resandet minskat som
en effekt av fibernätsuppkopplingen är inte förvånande,
men samtidigt är det trots allt sammanlagt 18 procent
som menar att resandet minskat i någon mån.
• En betydande andel av de fritidshus som anslutits till
fibernätet används mer efter anslutningen.

Byalagsformen
En fråga i enkäten berörde huruvida de svarande varit
aktiva i arbetet med byalaget som genomförde fiberanslutningen och här svarade omkring en tredjedel att de varit
aktiva. Mer än hälften av respondenterna menar att
kontakten med de som bor i närheten ökat till följd av
arbetet med att ansluta fibernätet (se figur 11). Arbetet med
fiberutbyggnaden har inneburit mycket arbete för dem som
varit aktiva och mycket kontakter mellan de som bor i
närområdet. Bland de som varit aktiva är det, föga förvånande, större andel än övriga svaranden i enkäten som
menar att kontakten mellan de boende ökat. Det konfirmerades även genom fokusgruppsdiskussionerna att en vinst
med arbetet i byalagen var att man lärt känna många
runtom i bygden.
Frågan om byalagsorganisationen tog betydande utrymme i
fokusgruppsdiskussionerna. Ur de samtalen framstod det
som att byalagen delvis varit olika organiserade och att de
beräknat kostnaderna för enskilda hushåll på olika sätt. Enligt fokusgruppsdeltagarna har hushållen i vissa fall betalat
kostnaderna för grävningen per meter, i andra fall har
byalagets totala kostnad delats lika mellan alla medlemmar
oberoende av avstånd till stamnätet. Vissa av byalagen har
varit relativt stora, med upp till runt 150 medlemmar
medan andra omfattade endast två fastigheter.

Figur 11. Resultat fråga 4 (N=392).
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Upplevelsen av byalagsarbetet för bredbandsanslutningarna varierade från stor frustration till en uppfattning att
det hade fortlöpt smidigt och utan bekymmer. Bland de 71
personer som valde att använda sig av möjligheten att
skriva i det öppna kommentarsfältet i enkäten var det
omkring 20 som hade synpunkter på organiseringen i
byalag. Dessa var över lag kritiska till byalagsorganiseringen och kommenterade att kontakten med Utsikt inte
varit helt enkel. Andra myndigheter och organisationer
som har påverkat villkoren för fiberanslutningen nämns
inte av respondenterna. Detta har sin förklaring i att
byalagens och respondenternas kontakt för denna fråga
hanterats av Utsikt. Bland annat har man upplevt att
förutsättningar förändrats längs vägen och att Utsikt inte
alltid varit det stöd som byalagen förväntat sig.
Det har även varit viktigt att det funnits kompetens inom
byalaget för att genomföra arbetet med bredbandsanslutningarna. Byalagsarbetet kräver mycket kontakter med
myndigheter och företag, förmåga att göra ekonomiska
kalkyler samt att informera och kommunicera med medlemmarna. Alla som deltog i fokusgruppssamtalen var överens om att det inte fanns några problem som kvarstod nu
ett tag efter uppkopplingen.

kostnaderna för enskilda fastigheter jämfört om anslutningen skulle skett helt i kommunens regi.

Slutsatser
• Genom en delegering till byalagen finns möjlighet att få
fibernät till en betydligt lägre kostnad, jämfört med om
kommunen genomfört arbetet med anslutningarna.
• Erfarenheterna av organiseringen genom byalagen
varierar och det har funnits inslag av frustration. Det är
viktigt för de inblandade att veta förutsättningarna.
• Byalagsarbetet har inneburit att kontakterna har ökat
mellan de boende i närområdet.

Genom fokusgruppsdiskussionerna ställdes frågor kring
aspekter som inte var möjliga att belysa i enkäten. Ett
sådant spörsmål handlade om varför vissa hushåll valde
att inte koppla upp sig. I fokusgrupperna var man överens
om att det oftast var ekonomiska skäl som avgjorde att
man valde att inte koppla upp sig. Vissa hushåll låg långt
ifrån stamnätet och fick då en stor kostnad. I några fall
verkar det som att det inledningsvis varit vissa oklarheter
kring utbyggnaden och kostnader och att hushåll längre
fram i processen kunde ångra sig och ändå vilja koppla upp
sig. Men då kunde det vara för sent att ändra planeringen.
Även om organiseringsformen för fibernätsanslutningen,
dvs. byalagen, inte riktigt är i fokus för denna effektstudie
är det ett viktigt ämne mer generellt då man beaktar
utbyggnad av fibernät. För det första vittnar både samtalen
i fokusgrupperna och enkätsvaren om positiva effekter av
byalagsformen i och med att det bidrog till att kontakterna
förstärktes i grannskapen. För det andra kan det finnas
anledning att anta att byalagsformen samtidigt kan ha
motsatta effekter vad gäller att minska och att öka antalet
fastigheter som väljer att ansluta sig till fibernätet. Vad
gäller orsaksfaktorer som kan minska antalet fastigheter
som väljer att ansluta sig är det möjligt att byalagformen
uppfattas som krävande att bli delaktiga i och att man
därför väljer att avstå att ansluta sin fastighet.
Effekter som kan öka antalet anslutningar har samband
med att denna organisationsform generellt sett sänkt
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Resultat företag
I följande avsnitt redovisas och diskuteras svaren från
enkätens respondenter som har näringsverksamhet eller
företag i fastigheten som anslutits till fibernätet. Det var 67
stycken som svarade att så var fallet och dessa har svarat på
14 frågor som var speciellt riktade till denna grupp. I det
följande använder vi näringsverksamhet och företag
omväxlande och som synonyma uttryck.

Bakgrund och förutsättningar
Ett antal bakgrundsfrågor kring näringsverksamheten
ställdes, bland annat kring vilken typ av verksamhet som
bedrivs, antalet anställda och hur länge företaget funnits.
Svaren kring vilken typ av verksamhet som bedrivs
beskrivs i figur 12. Det var möjligt att ange mer än ett
alternativ och därför redovisas svaren i antal och inte
procent. Resultatet visar att konsulttjänster är den vanligaste inriktningen för verksamheten, med 30 stycken
svarande, följt av jordbruk och skogsbruk. Det går även att
se att företag på landsbygden representerar en stor bredd.
De som svarade ”annat” angav nio olika typer av verksamheter, exempelvis musiktjänster och uthyrning av bostäder.

tredjedel eller mindre av en heltidsanställning. Det är drygt
hälften av företagen som genererar huvudsaklig försörjning
till någon i hushållet. Utav dessa utgör konsulttjänster
största andelen (44 %), följt av jordbruk (25 %) och byggverksamhet (14 %).

Slutsatser
• Företagen som besvarade enkäten finns inom många olika
näringar.
• De största näringarna för de 67 företagen som besvarat
enkäten är konsulttjänster samt jord- och skogsbruk.
• De flesta företag som besvarat enkäten är små och har
funnits länge.

Användning av digitala tjänster
Frågor i enkäten ställdes till företagen kring vad de
använder fiberuppkopplingen till idag och om användningen av digitala tjänster förändrats. En sammanfattande
fråga ställdes kring förändringen i användningen av
digitala tjänster via fibernätet. Betydligt fler än hälften
anser att användningen ökat sedan uppkopplingen. Detta
var fördelat på 24 procent av företagen som svarade att de i
hög grad använder internet och andra digitala tjänster mer
än före uppkopplingen medan 42 procent svarade att de i
viss mån använde det mer.

Figur 12. Resultat fråga 35

Företagen är överlag små verksamheter, då 65 procent av de
svarande har en anställd och endast nio procent har fem
eller fler anställda. Mer än hälften av företagen har funnits
relativt länge, (11 år eller längre) och endast 6 procent hade
funnits kortare tid än 3 år. I många fall handlar det om
företagande som inte ens sysselsätter en person på heltid.
43 procent svarar att arbetet i företaget motsvarar en
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Figur 13. Resultat fråga 27 (Marknadsföring - N=61, Försäljning – N=62, E-fakturering – N=66, Kortbetalning – N=60, Kundservice – N=61, Elektroniska möten – N=60, Kontakter med myndigheter – N=64).

I figur 13 framgår att den vanligaste använda digitala
tjänsten var kontakter med myndigheter och sedan svarade
omkring hälften av företagen att de använder sig av
internet för marknadsföring, försäljning, e-fakturering och
kundservice. En mindre andel använder sig av internet via
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Figur 14. Resultat fråga 29 (Marknadsföring - N=62, Försäljning – N=62, E-fakturering –
N=64, Kortbetalning – N=61, Kundservice – N=60, Elektroniska möten – N=59, Kontakter
med myndigheter – N=63).

fibernätet för kortbetalning och för elektroniska möten
(som videosamtal).
Förändring i användning av internet för olika digitala
tjänster sedan fiberuppkopplingen ses i figur 14. Det är
tydligt att inga skarpa förändringar skett men några
tendenser kan emellertid noteras. Kontakt med myndigheter är det som ökat mest, då sammanlagt 27 procent svarar
att det ökat eller tillkommit. Ett antal handelsföretag och
konsultföretag har i högre grad utnyttjat internet för
marknadsföring och försäljning. 8 av de 30 konsultföretag
som besvarat enkäten har angivit att elektroniska möten
har ökat sedan fiberuppkopplingen. Det är möjligt att detta
har en relation till förändringar av antalet tjänsteresor, dvs.
att om man kommunicerar mer via internet så kan det ske
en minskning av resor till olika möten. En fråga ställdes

kring just hur antalet tjänsteresor i företaget påverkats av
uppkopplingen. 21 procent av företagen angav att en
minskning skett, vilket motsvarar 14 svarande, och utav
dessa var konsultföretagen dominerande med 10 stycken
och resterande var inom skogs- eller jordbruk.
Sex frågor ställdes kring hur fiberuppkopplingen bidragit
till förändringar för näringsverksamheten gällande
följande aspekter: antalet kunder, lönsamhet, förenkling i
arbetet, ytterligare investeringar, ökad sysselsättning eller
framtidstro. Respondenternas svar tyder inte på några
nämnvärda effekter vad gäller företagandets omfattning.
Ingen svarade att antalet kunder, lönsamhet eller ökad
sysselsättning ökat i hög grad. Ett fåtal av de som svarat
menar att ytterligare investeringar gjorts. Den tydligaste
påverkan av fibernätet handlar om att man uppfattat att
arbetet har förenklats (23 % i hög grad och 50 % i viss mån)
och framtidstron ökat (11 % i hög grad och 32 % i viss mån).
I detta sammanhang är det viktigt att påminna om den
korta tid som företagen varit anslutna till fibernätet och det
är rimligt att anta att eventuella effekter vad gäller företagandets omfattning sker på lite längre sikt.

Slutsatser
• Generellt svarar företagen att de använder internet och
digitala tjänster i större utsträckning än tidigare.
• Den tydligaste påverkan av fibernätet är att arbetet har
förenklats och framtidstron har förstärkts.
• Några av företagen, 14 stycken, anger att tjänsteresor
minskar. Nästan hälften av dessa anger att de i ökande
grad använder sig av elektroniska möten.
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Avslutande diskussion om hur fibernät stöder
landsbygdsutveckling
Denna rapport har presenterat resultatet från en studie om
utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd. Genom en
enkätundersökning av anslutna hushåll och företag har
effekter av utbyggnaden kunnat mätas, detta i termer av
hur användning av digitala tjänster har förändrats. Studien
har även riktat ett intresse mot vidare effekter av bredbandsanslutningar för hushållens vardagsliv, för livskvalitet på landsbygden och för företagandets förutsättningar. I
detta avsnitt diskuteras möjliga tolkningar av studiens
resultat med avseende på hur bredbandsutbyggnad kan ha
effekter på landsbygdsutveckling mer generellt. Enkelt
uttryckt handlar den fråga som ställs för denna slutdiskussion om på vilket sätt resultaten från studien ger stöd för
att hävda att det utbyggda fibernätet är en faktor som
bidrar till att Linköpings landsbygd blir en attraktivare
boendemiljö och mer dynamisk miljö för företagande. Det
korta sammanfattande svaret på den frågan är att det finns
stöd i undersökningens resultat för att hävda att landsbygdens utvecklingsmöjligheter förstärkts genom fiberutbyggnaden. I det följande tas tre olika aspekter upp som
nyanserar och fördjupar denna slutsats och som ställer
frågor för framtida studier.
För det första är det viktigt att beakta studiens tidsperspektiv. Utifrån detta kan man notera att förändringar vad
gäller användning av digitala tjänster skett med överraskande snabbhet. Med tanke på att undersökningen genomfördes snart efter att bredbandsanslutningarna installerats
finns det även anledning att rikta uppmärksamhet mot
mindre förändringar och diskutera på vilket sätt dessa kan
antas vara tidiga tecken på framtida omvandlingar. Vad gäller snabba och omfattande förändringar står ökad användning av digitala tjänster för nöjen och media ut som
uppseendeväckande. Dessa användningsområden torde
redan på kort sikt haft genomslag på hur vardagslivet för
individer och hushåll förändras. Om detta genomslag kan
bedömas som positivt eller negativt är en komplex fråga
och i dagarna då denna slutdiskussion författas pågår det
en debatt i nyhetsmedia om på vilket sätt media och nöjen
via internet har effekter för barn och ungdomar. Vad gäller
svagare tendenser i materialet – men som kanske är tidiga
tecken på framtida trender – är viss ökning av ökat distansarbete ett intressant resultat. Detta kan möjligtvis på sikt,
och för vissa yrkesgrupper, minska den ”friktion” som
generellt sett längre avstånd till arbetstillfällen för hushåll
på landsbygden innebär.
För det andra är det intressant att diskutera hur användningen av teknik är en samhällsfråga. Individers, hushålls
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och företags teknikanvändning varierar och påverkas av
kunskap, föreställningar, preferenser och resurser. Användningen påverkas naturligtvis även av tillgänglighet och
utbudet av digitala tjänster. Vad gäller resurser för teknikanvändning framstår hushållen i föreliggande studie som
relativt välutrustade med uppkopplade apparater. I en
studie uppskattades att av de två miljarder personer i
världen som använder internet använder man i snitt ca 6
enheter per person som är uppkopplade (Evans, 2011). Den
investering som hushållen och fastigheterna i vår studie
gjort för att ta del av fibernätsuppkoppling är ett incitament
på en positiv syn på möjligheterna som it kan ge. Även om
man inte uttrycker specifika behov av ännu snabbare och
säkrare internetuppkoppling än man har idag så ger
enkäten intryck av att de svarande antar att framtida
användningsområden kommer att utvecklas. Denna
undersökning ger inte underlag till att med säkerhet
förklara varför knappt hälften av hushållen och företagen i
berörda områden på Linköpings landsbygd valt att inte
ansluta sig. Det är sannolikt att hushållens ekonomiska
resurser och kanske även syn på internets betydelse för
vardagslivet och arbetslivet har en betydelse. Detta
relaterar till forskningens fråga om hur den ”digitala
klyftan” i samhället uppstår – dvs. åtskillnad mellan de
som har och de som inte har tillgång till internet och
digitala tjänster – och hur detta förstärker sociala åtskillnader. I sammanhanget för effektstudien är det också
viktigt att notera att en stor del av möjliga fastigheter för
anslutning är fritidshus och där ägarnas överväganden har
ett annat sammanhang än för permanentbostäder.
En tredje diskussionsfrågan handlar om effekter av
bredband för företagandet på landsbygden. De effekter av
bredbandsanslutningen som enkätstudien visar handlar
snarare om förväntningar än om reella förändringar. Detta
är inte förvånande sett till den korta tid som uppkopplingen
funnits. Det är intressant att notera att företagen redan
efter en kort tid efter bredbandsanslutningen upplever att
det blivit enklare att arbeta med sina företag och att det
känner en positiv framtidstro. Detta kan vara avgörande
grogrund för att företagen kan växa och att nya kan
etableras. I det sammanhanget är det intressant att notera
att några av företagen som besvarat enkäten faktiskt anger
att tjänsteresor minskar. Detta är för totalt 14 företag och
nästan hälften av dessa anger att de i ökande grad använder
sig av elektroniska möten. Kan detta vara indikatorer på att
digitala tjänster kan överbrygga nackdelar som landsbygders företag har som en följd av längre avstånd? Detta ska
emellertid tolkas med försiktighet eftersom sådana
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förhoppningar finns formulerade sedan länge tillbaka och
ännu inte infriats i nämnvärd omfattning. Utifrån annan
forskning har man hittills sett att ökade möjligheter till att
kommunicera via internet har skett samtidigt som personresor och personliga möten har ökat. Det går emellertid att

hitta exempel på hur kommunikation delvis ersätter
transporter och detta har betydelse för specifika företag.
Det spelar roll på landsbygden där ett mindre antal
sysselsättningstillfällen eller företag kan göra stor skillnad.
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Bilagor
Bilaga 1: Metod
Under hela projektets gång har projektledare på Linköpings
kommun och forskarna som arbetat med genomförandet
haft täta kontakter. Inledande förarbete för studien
omfattade möten mellan en grupp av tjänstemän på
kommunen och forskarna. Genom dessa möten diskuterades undersökningens avgränsningar, syfte och empiriska
metoder. Resultaten har presenterats för tjänstemän på
kommunen innan rapporten färdigställdes. Nedan presenteras tillvägagångssätt och metoder för studien mer i detalj.

Fokusgrupper
Utbyggnaden av fibernät till Linköpings landsbygd har som
ovan beskrivits organiserats genom att betydande ansvar
lagts på byalag. Representanter för byalag bjöds in till
fokusgruppsdiskussioner för att i första hand lämna
synpunkter på enkätens utformning och de var ett viktigt
stöd för att bedöma om frågor var överflödiga och om
frågor saknades. Representanterna från byalagen bidrog
även med sina erfarenheter från arbetet med att bygga
fibernät.
Inbjudan sändes ut via e-post till sammanlagt 42 personer
som alla var kontaktpersoner i de byalag som enligt
tillgängligt underlag kopplat upp sig eller var på väg att
koppla upp sig till fibernät. Ett av problemen var att det inte
var enkelt att ha full kontroll på vilka byalag som hunnit
koppla upp sig och vilka som inte gjort det än. Svar kom
därför från några som ansåg att de inte vara relevanta för
studien eftersom de inte var uppkopplade ännu.
Sammanlagt svarade 12 personer att de var positiva till att
delta. Slutligen deltog 10 personer i diskussionerna eftersom två föll ifrån i sista stund. Fokusgruppsmötena hölls i
Linköpings stadsbibliotek i början av september 2014.
Upplägget för fokusgrupperna byggde på öppna diskussioner kring arbetet och erfarenheterna kring fiberanslutningen och diskussion kring enkäten och dess frågor.
Sammanlagt tog varje diskussion ca två timmar och
samtalen dokumenterades skriftligt av seminarieledarna.
Fördelarna med att genomföra fokusgruppdiskussioner är
att det går att samla fler personer vid ett tillfälle samtidigt
som dialogen dem emellan ger möjligheter till att komma
längre i samtalen. I fokusgrupper samtalar individerna och
förhåller sig till ett ämne samtidigt som en förhandling om
dess innebörd pågår genom samtalet. Moderatorn, som i

detta fall var forskarna, lyssnar och ställer frågor i varie
rande utsträckning, både för att styra samtalet något om
det glider ifrån ämnet men även för att få igång diskussionerna om det skulle behövas. Fokusgrupper är en relevant
metod för att förstå en grupps synpunkter och inställning
kring särskilda frågor (Wibeck, 2010)

Enkät
Den huvudsakliga delen av det empiriska materialet bestod
av en webbaserad enkät. Fördelen med att genomföra
enkäter är att ett stort antal personer kan delta i undersökningen och ofta är syftet att beskriva eller förklara egenskaper eller åsikter hos en population, men med hjälp av ett
urval (May, 2001). Effektstudien som presenteras i denna
rapport är emellertid en totalundersökning. Det betyder att
alla berörda har tillfrågats.
Enkäten skickades ut till berörda hushåll utifrån e-postlistor för de olika byalagen. E-postlistorna tillhandahölls av
det kommunala bolaget Utsikt. Sammanlagt var antalet
respondenter 936 stycken, fördelade över 28 byalag.
Frågorna i enkäten utarbetades, som ovan nämnts, inledningsvis tillsammans med en grupp av tjänstemän på
Linköpings kommun och i slutskedet fortsatte projektgruppen bestående av forskarna och projektledningen vid
kommunen med arbetet. Enkäten delades in i två delar, en
för hushåll och en för företag. Enkäten innehöll sammanlagt 40 frågor, där de 25 första frågorna var avsedda för
representanter för hushållen och de sista frågorna fokuserade på eventuella näringsverksamheter som kopplats upp
mot fibernätet. Enkäten domineras av frågor med fasta
svarsalternativ men här finns också utrymme för fritextsvar.
Ett första block av frågor riktade till hushållen berörde
arbetet med uppkopplingen samt förväntningar på uppkopplingen. Ett andra block fokuserade på bakgrundsfrågor
om hushållet och hur länge de varit uppkopplade. Det tredje
blocket av frågor handlade mer specifikt om användningen
med frågor kring antalet apparater, användningsområden
och eventuell förändrad användning. Slutligen ställdes ett
antal frågor om andra effekter, såsom förändrat resande
och eventuell förändrad upplevd trygghet. Frågan kring hur
länge hushållet varit uppkopplat med svarsalternativet ”Vi
använder inte uppkopplingen alls” är med i enkäten för att
kunna filtrera bort dessa respondenter från delar av
enkäten.
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Fråga 26 var en filtrerande fråga där de som svarar att de
har näringsverksamhet i fastigheten fick svara på ytterligare frågor. De första frågorna i denna del handlade om
användningen av digitala tjänster via fibernätet. Andra
blockets frågor var om förändringar i näringsverksamheten
(avseende exempelvis omsättning, kundantal och sysselsättning) och sista blocket handlade om bakgrund kring
företaget (typ av verksamhet, antal anställda, ålder på
verksamhet). Slutligen gavs respondenterna möjlighet att
lämna kontaktuppgifter till sin verksamhet för att eventuellt kontaktas för att diskutera följdfrågor.
Webbenkäten skickades ut till en e-postadress per anslutning och de svarande ombads att besvara enkäten som
representant för hela hushållet och företaget. Det är
bakgrunden till att endast ett fåtal bakgrundsfrågor om
respondenterna ställdes. Dessa omfattande frågor om typ
av hushåll (permanent boende/fritidshus, inklusive
näringsverksamhet/ej inklusive näringsverksamhet, antal
personer i hushållet samt antal barn som är 18 år och
yngre). Enkäten ställer inte frågor om kön eller ålder på den
svarande.
Enkäten skickades ut den 28 oktober 2014 och första
påminnelse skickades ut 10 november, en andra 14 november och slutligen stängdes enkäten 1 december 2014.
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Sammanlagt besvarade 396 personer enkäten vilket ger en
svarsfrekvens på 42,3 procent. Av dessa var det 67 personer
som besvarade frågorna kring näringsverksamhet. Svarsfrekvensen anses vara på acceptabel nivå. Det är ovanligt
att postenkäter har över 50 procents svarsfrekvens (Miller,
1991) och generellt har svarsfrekvensen gått ner under de
senaste årtiondena på alla typer av enkäter (Morton et al,
2012).
De har funnits vissa osäkerheter vad gäller e-postlistorna
som användes för utskick av webbenkäten och som erhölls
från Utsikt. Det framkom längs vägen att några av de
byalag som fanns med på listan inte var helt färdiga med
utbyggnaden ännu och således kände dess medlemmar
troligtvis inte att enkäten var relevant från dem. Vidare
upptäcktes att det fanns personer kvar i listan som vid
senare tillfälle valt att lämna anslutningsprojektet. Eftersom e-postadresser inte är kopplade till en fysisk adress går
det inte att utesluta att personer kan ha flyttat trots att de
står kvar på listan. Sammantaget gör detta att enkäten kan
ha skickats ut till fler respondenter än som faktiskt var
aktuella. Med tanke på dessa osäkerheter gör vi bedömningen att vår svarsfrekvens i realiteten kan vara högre än
vad de 42 procentenheterna indikerar.
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Bilaga 2: Följebrev

Hej,
Linköpings kommun har höga ambitioner att bygga ut IT-infrastruktur i hela kommunen.
Ert hushåll är ett av dem som förhoppningsvis nu är uppkopplat mot fibernätet.
Kommunen har nu ett stort intresse för att öka kunskapen om hur internet och andra
digitala tjänster i praktiken används och vilka nya möjligheter som fiberanslutningar i
Linköpings landsbygdsområden eventuellt kan ha bidragit till. Av den anledningen har du
fått en enkät med några frågor som vi hoppas du vill besvara.
Valfri person i ditt hushåll som är 20 år eller äldre kan svara på enkäten. Svaren behandlas
anonymt och redovisas i form tabeller, diagram och med en del förklaringar i text. Det är
naturligtvis frivilligt att delta i undersökningen.
Vi vill ha Ditt svar senast onsdagen den 30 november 2014.
Har du frågor om innehållet i enkäten får du gärna kontakta någon av projektets forskare på
Linköpings universitet; Brita Hermelin, Centrum för kommunstrategisk forskning (CKS) på
telefon 011 – 36 34 11 eller på e-mail, brita.hermelin@liu.se eller Dick Magnusson, Tema
Teknik och social förändring på telefon 013 – 28 57 41 eller på e-mail, dick.magnusson@liu.
se
Enkätstudien genomförs av Linköpings universitet på uppdrag av och i samarbete med
Linköpings kommun.
Har du frågor om enkäten då det gäller tekniska problem eller dylikt så kan Du kontakta
Linköpings kommun, Lars-Åke Gustafson, Statistik & Utredningar på telefon 013 - 20 71 34
eller på e-mail, lars-ake.gustafson@linkoping.se
Vi tackar på förhand för din medverkan!

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten!
https://www.webropolsurveys.com/R/62866D55EE81E63E.par
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Bilaga 3: Enkätfrågor och resultat

Fritextsvar:
Ja, i viss mån.
63 stycken svarade här med fritext. Det som var vanligast
förekommande var missnöje med instabilitet i uppkoppling
(15 st), främst gällande internet men i några fall gällande
telefoni. 12 stycken nämnde TV som anledningen och allra
främst för att utbudet var för dåligt, främst avseende
leverantörer. 11 stycken nämnde just utbudet av antingen
tjänster eller leverantörer, då exempelvis Telia saknades. 8
stycken nämnde kostnaden, att det inte blivit samma pris
som de fick information om eller att det inte var prisvärt
och 8 stycken nämnde att hastigheten inte var vad de blivit
lovade.

Hushåll
1. Har du eller någon i ditt hushåll varit aktiv i byalaget för
att bygga fibernätet, t.ex. i styrelsearbete eller genom
praktiska arbetsinsatser.
Antal Har
svarande:
392i ditt hushåll varit aktiv i byalaget för att bygga
du eller någon
fibernätet, t.ex i styrelsearbete eller genom praktiska arbetsinsatser.
Nej, inte alls aktiv
Nej, inte särskilt aktiv
Ja, ganska aktiv
Ja, mycket aktiv
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2. Vilka förväntningar hade du/ni på anslutningen till
fibernätet? (Flera alternativ kan anges.)
förväntningar391
hade du/ni på anslutningen till fibernätet? (Flera alternativ kan
AntalVilka
svarande:

Nej.
Här var det 41 personer som bidrog med fritextsvar och
majoriteten (25 st) menade att de ännu inte använder
fibern. De allra flesta har ännu inte börjat använda tjänsten
och i några fall har de inte hunnit få fibern installerad ännu.
De som svarade annat framförde (4 st), hastighet (3 st) eller
instabilitet i uppkoppling (3st) kostnaden som skäl.

anges.)
Annat, nämligen:

4. Upplever du att arbetet i byalaget, för att bygga fibernätet, har ökat kontakten mellan dem som bor i bygden?
Antal Upplever
svarande:
du att392
arbetet i byalaget, för att bygga fibernätet, har ökat

Att kunna arbeta hemifrån mer
Att få en mer prisvärd internetuppkoppling
Att få en mer tillförlitlig internetuppkoppling

kontakten mellan dem som bor i bygden?

Att kunna använda ett bredare utbud av tjänster
Att kunna hantera större datamängder

Vet ej

Att få en snabbare internetuppkoppling

Nej, den är oförändrad
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Ja, i viss mån
Ja, i hög grad

Fritextsvar:

0%

36 skrev in annat och det vanligaste svaret (9) st pratade
om att framtidssäkra huset, de var inte nödvändigtvis
missnöjda med dagens anslutning men ville vara säkra
inför framtida hastighetsökningar eller om tjänster skulle
tas bort. 7 personer nämnde telefoni, då flera av dessa inte
hade fungerande telefoni idag. 6 personer hoppades på
värdeökning i fastigheten. Det kan noteras att tre menade
att de genom uppkopplingen åsksäkrade fastigheten.
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5. Tror du att uppkopplingen till fibernätet innebär förbättringar vad gäller nytta och nöje för unga i bygden (personer som är 18 år eller yngre)?
Tror du att uppkopplingen till fibernätet innebär förbättringar vad
Antalgäller
svarande:
nytta och392
nöje för unga i bygden (personer som är 18 år eller
yngre)?
Vet ej
Nej, inte alls

3. Har dina/era förväntningar på anslutningen till fibernätet
infriats?
Antal svarande:
390
Har dina/era
förväntningar på anslutningen till fibernätet infriats?
Nej. Förklara gärna:
Ja, i viss mån. Förklara gärna:
Ja, helt
0
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6. Tror du att uppkopplingen till fibernätet kommer att
innebära att det blir mer attraktivt att bo i bygden?
Antal svarande: 392

Övriga kommentarer som stack ut, förutom 11 allmänt
positiva, gällde just Utsikt, oftast kopplat till byalagsdiskussion samt att det fanns osäkerheter i ansvarsfördelningen mellan inblandade aktörer både i byggskedet men
även vid problem med driften.

Tror du att uppkopplingen till fibernätet kommer att innebära att det
blir mer attraktivt att bo i bygden?
Vet ej
Nej, inte alls

10. Vad för slags anslutning till fibernätet har du/ni gjort?
Jag/vi har anslutit: (Obligatorisk fråga)

Ja, i viss mån
Ja, i hög grad
0

50
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200

Vad för slags anslutning till fibernätet har du/ni gjort? Jag/vi har
anslutit: (Obligatorisk fråga)

250

Både eget hushåll och företag/näringsverksamhet samt
hyresgäster
Både företag/näringsverksamhet och hyresgäster (du
slussas vidare till enbart företagsfrågor)

7. Tror du att uppkopplingen till fibernätet innebär bättre
möjligheter för att bedriva företag/näringsverksamhet i
bygden?
Antal Tror
svarande:
389
du att uppkopplingen till fibernätet innebär bättre möjligheter

Både eget hushåll och hyresgäster
Endast hyresgäster (du slussas vidare till slutet av
enkäten)
Både eget hushåll och företag/näringsverksamhet
Endast företag/näringsverksamhet (du slussas vidare till
enbart företagsfrågor)

för att bedriva företag/näringsverksamhet i bygden?

Endast eget hushåll

Vet ej
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8. Tror du att uppkopplingen till fibernätet har inneburit att
värdet på din fastighet har ökat?
Antal svarande:
391
Tror du att uppkopplingen till fibernätet har inneburit att värdet på
din fastighet har ökat?

Antal svarande: 396
11. Hur många personer (inklusive dig själv) består ert
hushåll av?
Antal svarande: 393
Hur många personer (inklusive dig själv) består ert hushåll av?
5 personer eller fler
2-4 personer
1 person

Vet ej
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Nej, inte alls

50

100

150

200

250

300

350

Ja, i viss mån
Ja, i hög grad
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

9. Har du några övriga kommentarer som gäller uppkopplingen till fibernätet?
Antal svarande: 71
Utav de 71 personer som svarade på denna fråga var den
kategori som stack ut mest frågor kring byalagsformen. De
flesta är kritiska till att arbetet organiserats på detta sätt
överhuvudtaget och att kontakten med Utsikt varit bristfällig. De flesta är nöjda med byalagets arbete, även om
några uttrycker kritik mot det men dessa menar att formen
är felaktig i stort. Flera menar att Utsikt lämnat över arbetet
helt till dem och att de inte verkar lärt sig av tidigare
erfarenheter, som någon uttryckte: ” Varför ska nästan hela
hjulet uppfinnas i vaje (sic) byalag?”

12. Hur många barn och ungdomar som är 18 år eller yngre
bor i ert hushåll?
Antal svarande:
390
Hur många barn och ungdomar som är 18 år eller yngre bor i ert
hushåll?
4 eller fler
1-3
0
0

50

100

150

200

250
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13. Var ni i ert hushåll nöjda med internetuppkopplingen
som användes före fiberanslutningen?
Antal svarande: 393

15. Hur många enheter/apparater har ert hushåll som är
uppkopplade till fibernätet (t.ex datorer, TV-apparater,
läsplattor, mobiltelefoner och larm)?
Hur många enheter/apparater har ert hushåll som är uppkopplade
till fibernätet (t.ex
Antal svarande:
349datorer, TV-apparater, läsplattor, mobiltelefoner

Var ni i ert hushåll nöjda med internetuppkopplingen som användes
före fiberanslutningen?

och larm)?
Vi hade ingen internetuppkoppling tidigare

10 eller flera

Nej

5-9

Varken nöjda eller missnöjda

1-4

Ja

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

45%

16. Vilken typ av boende är anslutet till fibernätet?
Antal svarande: 350
14. Hur lång tid har ni i ert hushåll använt uppkopplingen
till fibernätet? (Obligatorisk fråga)
Antal svarande: 393

Vilken typ av boende är anslutet till fibernätet?
Hus för fritidsboende

Hur lång tid har ni i ert hushåll använt uppkopplingen till fibernätet?
(Obligatorisk fråga)

Hus för permanent boende (du kopplas vidare till fråga
18)
0

Vi använder inte uppkopplingen alls. Anledningen är:

50

100

150

200

250

300

350

Kortare tid än ett år
Ett år eller längre
0

50

100

150

200

250

300

Fritext
De flesta av de 36 som kommenterade, 15 stycken, hade
ännu inte hunnit bli uppkopplade mot fibernätet. De som
hade blivit uppkopplade men ännu inte kopplat upp sig har
antingen varit nöjda med befintlig uppkoppling (7 st), inte
genomfört det pga antingen tidsbrist, inte valt operatör,
eller haft ett mindre problem (6 st).
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17. Använder någon eller några personer i ert hushåll,
fritidshuset mer, som följd av uppkopplingen till fibernätet?
AntalAnvänder
svarande:
20
någon
eller några personer i ert hushåll, fritidshuset mer,
som följd av uppkopplingen till fibernätet?
Nej, inte alls
Ja, i viss mån
Ja, i hög grad
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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18. Vad använder ert hushåll uppkopplingen till fibernätet för idag? Antal svarande: 348

Dagligen
gånger
		

Några
gång
i veckan

Någon
än varje
i veckan

Mer sällan Aldrig

Totalt

Medelvärde		

Prata i telefon (IP-telefoni)

99

52

18

17

139

325

3,14

Titta på TV, film eller liknande
(t.ex SVT play, Netflix)

143

80

45

43

28

339

2,21

Lyssna på musik, radio eller l
iknande (t.ex Spotify, SR Play)

142

78

38

39

42

339

2,29

Röst- eller videosamtal
(t.ex Skype, Whatsapp,
FaceTime, Viber)

42

57

37

101

100

337

3,47

Vardaglig kontakt med vänner,
föreningsliv eller liknande
(t.ex e-post, sociala medier
som Facebook, Instagram, Twitter)

250

48

22

15

11

346

1,52

Skolarbete och kontakter med
skolan (barn/ungdomar)

29

55

31

42

176

333

3,84

Vuxenstudier (t.ex KomVux,
i studieförbund, på universitetet)

6

12

7

20

289

334

4,72

Distansutbildning, dvs studier
där man inte är bunden till ort
eller klassrum

9

10

12

25

276

332

4,65

Förvärvsarbete hemifrån

50

58

56

55

119

338

3,4

Kontakter med hälso- och sjukvård
(t.ex trygghetslarm, ”mina
vårdkontakter”)

3

6

16

143

168

336

4,39

Larm för inbrott eller brand

46

5

3

10

261

325

4,34

Tjänster hos offentliga myndigheter
(t.ex sjukskrivning, vård av barn,
deklaration)

7

16

49

213

56

341

3,87

Totalt

826

477

334

723

1665

4025

3,49

vecka
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20. Har användningsområdena nedan tillkommit efter uppkopplingen till fibernätet? Antal svarande: 332

Har
Användes Användes
Vi använder
Totalt Medelvärde		
tillkommit innan,
innan i
inte den
		
men har
samma
möjligheten/
		
ökat
omfattning
funktionen
						
Prata i telefon (IP-telefoni)

145

7

30

142

324

2,52

Titta på TV, film eller liknande
116
132
48
32
328
1,99
(t.ex SVT play, Netflix)
						
Lyssna på musik, radio eller
60
129
92
44
325
2,37
liknande (t.ex Spotify, SR play)
Röst- eller videosamtal (t.ex Skype,
Whatsapp, FaceTime, Viber)

50

68

99

105

322

2,8

Vardaglig kontakt med vänner,
föreningsliv eller liknande
(t.ex e-post, sociala medier som
Facebook, Instagram, Twitter)

28

110

172

18

328

2,55

Skolarbete och kontakter med
skolan (barn/ungdomar)

8

36

89

188

321

3,42

Vuxenstudier (t.ex KomVux,
i studieförbund, på universitetet)

9

10

34

270

323

3,75

Distansutbildning, dvs studier där
man inte är bunden till ort eller
klassrum

9

12

38

262

321

3,72

Förvärvsarbete hemifrån

29

89

87

116

321

2,9

Kontakter med hälso- och sjukvård
(t.ex trygghetslarm, ”mina
vårdkontakter”)

13

28

145

136

322

3,25

Larm för inbrott eller brand

29

10

25

253

317

3,58

Tjänster hos offentliga myndigheter
(t.ex sjukskrivning, vård av barn,
deklaration)

11

34

210

68

323

3,04

Totalt

507

665

1069

1634

3875

2,99

21. Har något annat användningsområde tillkommit efter
uppkopplingen, än vad som anges ovan? I så fall vad?
Antal svarande: 20
Här svarade 20 personer, och det som stack ut var tre
stycken som hade en egen webserver hemma, medan 3

30

betonade vikten av att kunna ladda ner större mängder
data.
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22. Om du sammanfattar, skulle du då säga att ert hushåll
använder internet och olika digitala tjänster mer idag, än
vad ni Om
gjorde
innan uppkopplingen till fibernätet?
du sammanfattar, skulle du då säga att ert hushåll använder
och olika
digitala tjänster mer idag, än vad ni gjorde innan
Antal internet
svarande:
348

25. Har uppkopplingen till fibernätet ökat tryggheten för ert
hushåll (t.ex genom bättre kommunikationsmöjligheter,
trygghetslarm, inbrottslarm eller brandlarm)?
Antal svarande: 347
Har uppkopplingen till fibernätet ökat tryggheten för ert hushåll (t.ex
genom bättre kommunikationsmöjligheter, trygghetslarm,
inbrottslarm eller brandlarm)?

uppkopplingen till fibernätet?
Nej, inte alls

Vet ej

Ja, i viss mån

Nej, inte alls
Ja, i hög grad

Ja, i viss mån
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ja, i hög grad
0

23. Upplever du att uppkopplingen till fibernätet i det stora
hela har ökat kvaliteten i vardagslivet?
AntalUpplever
svarande:
du att348
uppkopplingen till fibernätet i det stora hela har ökat

50

100

Nej, vi är enbart anslutna som ett hushåll

Ja, i viss mån

Ja (fler frågor om företag följer)

Ja, i hög grad

0
20%

30%

250

26. Innefattar uppkopplingen till fibernätet även ett företag/
en näringsverksamhet? (Obligatorisk fråga)
Antal svarande:
Innefattar350
uppkopplingen till fibernätet även ett företag/en

Nej, inte alls

10%

200

näringsverksamhet? (Obligatorisk fråga)

kvaliteten i vardagslivet?

0%

150

40%

50%

50

100

150

200

250

300

60%

24. Har uppkopplingen till fibernätet minskat vardagsresandet för ert hushåll (dvs. resor till och från arbete, skola
och fritidsverksamheter)?
Antal svarande: 34
Har uppkopplingen till fibernätet minskat vardagsresandet för ert
hushåll (dvs. resor till och från arbete, skola och
fritidsverksamheter)?
Vet ej
Nej, inte alls
Ja, i viss mån
Ja, i hög grad
0

50

100

150

200

250

300
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Företag
27. Vad använder företaget/näringsverksamheten fiberuppkopplingen till idag?
Antal svarande: 67
I hög grad

I viss mån

Inte alls

Totalt

Medelvärde

Marknadsföring (t.ex via hemsida, sociala medier)

8

19

34

61

2,43

Försäljning av produkter och/eller tjänster

8

27

27

62

2,31

E-fakturering

8

25

33

66

2,38

Kortbetalning (från kund)

6

8

46

60

2,67

Kundservice

10

25

26

61

2,26

Elektroniska möten (t.ex videosamtal)

3

17

40

60

2,62

Kontakter med myndigheter
(t.ex deklarationer, SAM-ansökningar)

18

31

15

64

1,95

Totalt

61

152

221

434

2,37

28. Använder företaget/näringsverksamheten uppkopplingen till något annat, än vad som anges ovan? I så fall
vad?
Antal svarande: 16

Utav de 16 som svarade så var det främst mailkontakt
som stack ut (6 st), hantering av data genom backup
eller mediedatabas (4 st) eller bankärenden (3 st).

29. Har användningsområdena nedan tillkommit för företaget/näringsverksamheten efter fiberuppkopplingen?
Antal svarande: 64
Har tillkommit Användes, Användes			 Vi använder Totalt Medevärde		
				
innan men innan i samma inte
				
har ökat		 omfattning		 funktionen		

32

Marknadsföring (t.ex via
hemsida, sociala medier)

6		

6		 17			 33

62		3,24

Försäljning av produkter och/eller
tjänster

3		

6		 23			 30

62		3,29

E-fakturering

6		

8		 18			 32

64		3,19

Kortbetalning (från kund)

3		

5		 5			 48

61		3,61

Kundservice

3		

8		 20			 29

60		3,25

Elektroniska möten (t.ex videosamtal)

4		

7		 6			 42

59		3,46

Kontakt med myndigheter
(t.ex deklarationer, SAM-ansökningar)

6		

11		 32		

63		2,86

Totalt

31		

51		 121			 228

14

431		3,27
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30. Har något annat användningsområde tillkommit efter
uppkopplingen, än vad som anges ovan? I så fall vad?
Antal svarande: 5

31. Om du sammanfattar, skulle du då säga att företaget/
näringsverksamheten använder internet och olika digitala
tjänster mer idag, än innan uppkopplingen till fibernätet?
Antal svarande:
67
Om du sammanfattar,
skulle du då säga att företaget/
näringsverksamheten använder internet och olika digitala tjänster
mer idag, än innan uppkopplingen till fibernätet?

Bland fritextsvaren var det främst backup av data som
nämndes.

Vet ej
Nej, inte alls
Ja, i viss mån
Ja, i hög grad
0

5

10

15

20

25

30

32. Har någon eller några av nedanstående förändringar ägt rum som en följd av uppkopplingen till fibernätet?
Antal svarande: 66
Ja, i hög grad Ja, i viss mån Nej, inte alls

Vet ej

Totalt

Medelvärde

Har antalet kunder ökat?

0

11

48

7

66

2,94

Har lönsamheten ökat?

0

10

50

5

65

2,92

Har arbetet förenklats?

15

33

16

2

66

2,08

Har ytterligare investeringar
genomförts?

1

17

45

3

66

2,76

Har det medfört ökad sysselsättning
(ökad arbetsgrad, fler anställda etc)?

0

6 55

5

66

2,98

Har framtidstron vad gäller företaget/
näringsverksamheten ökat?

7

21

31

7

66

2,58

Totalt

23

98

245

29

395

2,71

33. Har uppkopplingen till fibernätet påverkat antalet
tjänsteresor med bil?
Antal svarande: 68

34. Har du några övriga kommentarer som gäller företagets/ näringsverksamhetens uppkoppling till fibernätet?
Antal svarande: 5

Har uppkopplingen till fibernätet påverkat antalet tjänsteresor med
bil?

Bland de fem svaranden här fanns inga likheter mellan
svaren. Det som berördes var kritik mot sin leverantör, att
den svarande hade lantbruk och ansåg inte att fiberanslutningen påverkat särskilt mycket, en annan hade skogsfastighet och kände som ovan nämnd samt att det förenklat
arbetet med överföring av kundmaterial.

Vet ej
Nej, verksamheten har inga/få tjänsteresor
Nej, inte alls
Ja, de har minskat
Ja, de har ökat
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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35. Vilken verksamhet bedrivs inom företaget/ näringsverksamheten? (Flera alternativ är möjliga.)
Vilken verksamhet
bedrivs inom företaget/
Antal svarande:
67
näringsverksamheten? (Flera alterna:v är möjliga.)

38. Hur många arbetar på företaget/näringsverksamheten?
Antal svarande: 66
Hur många arbetar på företaget/näringsverksamheten?
5 personer eller flera

Annat, nämligen:
Konst, konsthantverk

2-4 personer

Konsulttjänster

1 person

Barnomsorg, utbildning, äldreomsorg, annan vård och
omsorg
Personliga tjänster (t.ex friskvård, hårfrisör)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Turism, rekreation

39. Hur länge har företaget/näringsverksamheten funnits?
Antal svarande: 66

Café, restaurang, hotell, vandrarhem etc
Handel
Tillverkning

Hur länge har företaget/näringsverksamheten funnits?

Byggverksamhet eller annat hantverksområde
11 år eller längre

Skogsbruk
3-10 år

Jordbruk
0

5

10

15

20

25

30

35

Mindre än 3 år
0

Nio svarade annat och där var det följande: Personlig
assistans, musiktjänster, bilreparation, kvarn & såg,
äggproduktion och packeri, uthyrning bostäder, Jobbar
som anställd men har mitt kontor i hemmet, Transport
samt Webbutveckling.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

40. Slutligen: Kan du tänka dig att ställa upp på en
telefon- eller personintervju för att fördjupa diskussionen
kring betydelsen av uppkoppling till fibernätet för företagande och näringsverksamhet?
Slutligen: Kan du tänka dig att ställa upp på en telefon- eller
Antal svarande:
67för att fördjupa diskussionen kring betydelsen av
personintervju

36. Hur mycket tid ägnas sammantaget åt företaget/
näringsverksamheten?
Antal svarande:
65 tid ägnas sammantaget åt företaget/
Hur mycket

uppkoppling till fibernätet för företagande och näringsverksamhet?
Ja
Nej

näringsverksamheten?
0

Från en tredjedel och uppåt av en vanlig anställning på
heltid
Mindre än en tredjedel av en vanlig anställning på heltid
0

5

10

15

20

25

30

35

40

37. Har någon i ditt hushåll sin huvudsakliga försörjning
från företaget/näringsverksamheten?
Antal svarande: 67
Har någon i ditt hushåll sin huvudsakliga försörjning från företaget/
näringsverksamheten?

Nej, intäkterna är förhållandevis låga/inga alls
Nej, men det är en viktig inkomstkälla
Ja
0
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