
 

 

Minskning av tillgång fast bredband m.m. i några kommuner mellan åren 2021 och 2020 beror på 

förändringar i underliggande data. 

PTS vill lyfta att det i årets Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021 är ett stort antal 

kommuner (ca 68) som ser ut att ha en minskning av tillgång samt ett fåtal kommuner (ca 5) som 

visar orimlig hög ökning av tillgång. I verkligheten är det inte några kommuner som egentligen minskar 

sin tillgång naturligtvis.  

Detta är en konsekvens av att det finns olikheter i årets kartläggnings datasammanställning jämfört 

med föregående år 2020. Det är därmed inte möjligt att jämföra med fjolårets data utan att ta hänsyn 

till detta.  

Data i årets Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021 är aktuellt och har en högre kvalitet än 

föregående år.  

Vi håller på att utreda detta mer för att kunna tillhandahålla mer information.  

Det avser följande:  

• Andel med tillgång till fast bredband via fiber, eller i absolut närhet till fiberansluten byggnad 

• Andel med tillgång till fast bredband via fiber eller fiber-LAN 

• Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk hastighet)  

• Tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten 

 

Ändringarna i dataunderlaget är: 

1. Byte av källa för hushållsstatisk (se punkt 1 nedan). Detta har PTS, där det går, beräknat 

tillgång på båda sätten för 2020 för att möjliggöra jämförelser med 2021, se rapport och filen 

Topplista. 

2. Nya ytor för tätort i enlighet med SCB:s uppdatering (se punkt 2 nedan). 

3. Ändringar i historiska data, det vill säga tidigare inlämnat data av operatörerna. PTS har haft 

extra fokus under kartläggningen 2021 för att förbättra kvalitet i data och då även tidigare 

rapportering från operatörerna. Detta har lett till att några operatörer, framför allt Telia, Global 

Connect (IP-Only) och Open Infra har inkommit med relativt stora korrigeringar.  

 

Punkt 1 och 2 finns förklarade i Metodbilagan för 2021 samt nedan.  

2.2.2 Definition av hushåll ändrat jämfört med 2020 

Med hushåll avses stadigvarande bostäder där minst en person är folkbokförd. Från 2015 till och med 

2020 använde PTS bostadslägenheter per byggnad för att uppskatta antalet hushåll, där en lägenhet 

antogs motsvara ett hushåll.1 Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt, eller till en inte 

oväsentlig del, användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Bostadslägenheter i byggnader 

som av SCB klassas som fritidshus exkluderas från beräkningen. 

Anledningen till metodbytet är att PTS inte längre kan få tillgång till antalet bostadslägenheter per 

byggnad från SCB. 

                                                                                                                                                                      
1 SCB:s officiella statistik över hushåll har en närmare koppling till folkbokföringsregistret än statistiken över bostadslägenheter. 

Antalet bostadslägenheter i Sverige är ca 200 000 fler än antalet hushåll. 



 

 

Från och med 2021 uppskattar PTS antalet hushåll per byggnad genom att summera antalet rader i 

folkbokföringsregistret från Skatteverket per bostadslägenhet och byggnad. PTS produktion av egen 

hushållsstatistik på detta sätt kommer mycket nära den officiella siffran om antalet hushåll som 

produceras av SCB (differensen uppskattas till max 20 000 mot ca 200 000 innan metodbytet).  

2.2.9 Nya ytor för tätorter 2021 jämfört med 2020 

Tätorter tillsammans med småorter används i bredbandskartläggningen för att skilja mellan geografiska 

områden med tät bebyggelse och områden med gles bebyggelse.2   

Tätort definieras i enlighet med SCB:s tätortsdefinition och innefattar i princip alla hussamlingar med 

minst 200 invånare såvida avståndet mellan husen normalt inte överstiger 200 meter. PTS utgår från 

senast tillgängliga indelningar vilket ger tätorter med referensår 2020.3 

Likaså definieras småort i enlighet med SCB:s småortsdefinition och innefattar i princip 

sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och 50-199 invånare. PTS utgår 

från senast tillgängliga indelningar vilket ger småorter referensår 2015 vilket är samma som i definition 

som användes i denna undersökning förra året, 2020.4   

 

                                                                                                                                                                      
2 Notera att begrepp såsom glesbebyggelse, tätbebyggelse och så vidare definieras olika hos olika myndigheter och 

institutioner. Se bland annat Tillväxtverkets rapport: ” Landsbygdsdefinitioner i Sverige och andra länder”. 
3 Läs mer på www.scb.se 
4 Läs mer på www.scb.se 

http://www.scb.se/
http://www.scb.se/

