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Regeringens digitaliserings- och bredbandsmål

Digitaliseringsstrategin

• Sverige ska bli bäst i världen på att använda 
digitaliseringens möjligheter. Fem delmål:

• digital ledning, 

• digital kompetens, 

• digital trygghet, 

• digital infrastruktur och 

• digital innovation

Bredbandsstrategin

• År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt 
bredband. 

• Målet består i sig av tre mål, vilka alla ska 
uppnås för att uppfylla det övergripande målet: 

• 98 procent av alla hushåll och företag bör ha 
tillgång till 1 Gbit/s.

• 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha 
tillgång till 100 Mbit/s.

• 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha 
tillgång till 30 Mbit/s. 

• År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila 
mobila tjänster av god kvalitet.
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En bred åtgärdspalett av olika accesstekniker behövs för att 
nå upp till 100 Mbit/s till 2025

PTS bedömer att delmålet om 1 Gbit/s till 98 % kan nås genom marknadens 
förväntade investeringar och befintliga stödmedel.

Uppgradering av befintliga basstationer till FWA kan bidra till att nå upp till 
ytterligare en procent av befolkningen med 100 Mbit/s.

Övriga hushåll och arbetsställen långt från fiber och befintliga mast kan nås med 
en satellituppkoppling från låg omloppsbana, alternativt samhällsmaster.
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På gång inom PTS och 
Bredbandsforum

• Bredbandsstöd ca 1,3 Mdkr under 2022 

• Regeringsuppdrag om att främja bredband via satellit

• Täckningskrav för 900 MHz-bandet

• Bredbandsforums färdplan 2022-2025

• hinder och efterfrågan i fiberutbyggnaden, samhällsmaster

• Regeringsuppdrag att främja mobiltäckning och förslå nivåer för 
grundläggande internet.

• Bevaka pågående teknikskiftet från 2G/3G

• Kartläggning av bredbandsutbyggnaden och uppföljning av 
bredbandsmålen
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PTS roll i samhällets digitalisering

• Viktigt med samverkan mellan myndigheter

• Förslag till strategiskt program för Sveriges digitala 
strukturomvandling (Vinnova, DIGG, PTS och 
Vetenskapsrådet) 

• PTS och DIGG har undersökt hur coronapandemin
påverkat digitaliseringen inom ett antal sektorer

• PTS arbetar för att alla - oavsett funktionsförmåga -
ska ha tillgång till elektroniska 
kommunikationstjänster och posttjänster i samma 
utsträckning och på likvärdiga villkor.

• I takt med att de flesta har en grundläggande 
tillgång till uppkoppling (nät) tydliggörs potential 
och utmaningar högre upp i värdekedjan. Alla 
tjänster och allt innehåll ska kunna nås av alla.
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PTS arbetar aktivt med regional samverkan
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• Nätverket för regionala bredbandskoordinatorer

• Kvalitetssäkring och regionala prioriteringar i 
bredbandsstödet

• Årlig uppföljning av länsstyrelsernas och 
bredbandskoordinatorernas uppdrag

• Ökad regional dialog om täckning och utbyggnad av 
mobilnät



Samverkan - för ett träffsäkert bredbandsstöd 
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• Regionernas bidrag är mycket värdefullt i de förberedande processerna, kvalitetssäkring och 
regionala prioriteringar. Genom dessa får PTS ta del av den kunskap som finns om lokala och 
regionala förutsättningar. 

• Nätbyggande aktörers bidrag i både Mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen och i det 
offentliga samrådet är avgörande för byggnadsförteckningens kvalitet. Om inte PTS får 
nödvändig information om både befintlig och planerad utbyggnad riskerar stödet att fördelas 
på ett icke-ändamålsenligt sätt vilket drabbar både nätbyggare, potentiella slutkunder samt 
försenar utbyggnadstakten mot bredbandsmålen.

• Samverkansdialoger mellan PTS och andra stöd- och tillståndsgivande myndigheter bidrar till 
att utveckla arbetet med bredbandsstödet och förbättra kvaliteten i våra processer. 

Det är bara genom samverkan och ett aktivt deltagande i de förberedande 
processerna som vi tillsammans kan uppnå ett träffsäkert bredbandsstöd. 


