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ABSTRACT 
Holmström, E. 2015. Den svenska bredbandsstrategin; Ett delat ansvar. Kulturgeografiska institutionen, 
Uppsatser, Uppsala universitet.   
 
Den här uppsatsen besvarar frågan om hur den svenska bredbandsstrategin är tänkt att förverkligas och hur 
ansvarsfördelningen ser ut mellan de inblandade aktörerna. Uppsatsen undersöker även mer specifikt hur 
ansvarsfördelningen och hanteringen ser ut gällande inkludering och exkluderingen vid deltagandet i byanäten. 
För att kunna besvara syftet utförs en fallstudie i Uppsala län där fyra stycken kvalitativa intervjuer genomförs 
med de inblandade parterna: Länsstyrelsen, Tierps kommun, Lidén Data Gruppen samt ett byalag i Månkarbo. 
Det genomförs även en diskursanalys på utvalda dokument publicerade av regeringen. Detta för att se om 
landsbygdsborna, i bredbandsutbyggnaden, tillskrivits någon roll och i så fall även hur den rollen motiveras. Av 
det insamlade empiriska materialet framkommer att ett stort ansvar läggs på byalagen. En förklarande faktor kan 
vara tillgången till socialt kapital och den vana av att arbeta ideellt som de boende på landsbygden beskrivs 
besitta. Den svenska bredbandsstrategin tycks även bygga på en form av statligt tillbakadragande, då statligt 
ansvar lagts över på marknadsaktörer, vilket kan ses som en form av governance.  
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1. INLEDNING 
 
Det finns idag en bredbandsstrategi i Sverige vars syfte är att se till att 90 procent av 
befolkningen ska ha tillgång till bredband av högsta kvalitet år 2020. Sverige har uttalat ett 
mål om ett bredband i världsklass men än återstår en del arbete då det är stora skillnader 
mellan olika delar av landet och även inom regioner. I Uppsala län syns skillnaderna tydligt 
mellan stad och landsbygd vad gäller tillgången till höghastighetsbredband.  

Idag Sverige ska utbyggnaden av bredband till största del ske på kommersiell grund. Det 
finns dock en klar distinktion mellan stad och landsbygd både när det gäller att satsa på och 
öka tillgången till bredband. De kommersiella företagen väljer att bygga där det är lönsamt, 
vilket ofta är i områden i eller omkring en stad eller större tätort där det finns möjlighet för 
många hushåll att ansluta sig. De boende på landsbygden får därför ofta själva projektera och 
bekosta utbyggnaden av bredbandet då de kommersiella företagen inte ser någon lönsamhet i 
en utbyggnad där (N2009/8317/ITP). Det finns dock möjligheter för byalag att ansöka om 
ekonomiskt stöd från bland andra Jordbruksverket genom det framtagna 
Landsbygdsprogrammet. Stöden är tänkt att möjliggöra en utbyggnad av bredband på 
landsbygden trots de ofta höga kostnaderna. Det är emellertid upp till de boende själva att ta 
initiativ, organisera sig och ansöka om medel. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Den svenska bredbandsstrategin innefattar flertalet aktörer. Både den offentliga och privata 
sektorn bär ansvar för att strategin ska kunna förverkligas till år 2020. Uppsatsens syfte är 
därför att skapa en övergripande bild av hur den svenska bredbandsstrategin ser ut, vilka 
aktörer som är inblandade samt hur den är tänkt att förverkligas.  

Förutsättningarna för bredbandsutbyggnad skiljer sig åt mellan stad och landsbygd, bland 
annat genom längre avstånd mellan hushållen. Jag väljer därför att mer noggrant undersöka 
vilken roll som landsbygdsborna ges i samband med utbyggnaden av bredband. Ur 
rättvisesynpunkt är det även intressant att undersöka vem som bär ansvaret för att 
utbyggnaden blir av och vem som bär det yttersta ansvaret för att se till att så många som 
möjligt inkluderas och får tillgång till bredband på landsbygden.  
 
De frågeställningar som är tänkta att besvaras under arbetet är:  

• Hur ser ansvarsfördelning ut i de processer som omger utbyggnaden av bredband samt 
vilken roll tillskrivs landsbygdsborna? 

• Hur hanteras inkludering/exkludering vid deltagandet i byanäten och av vem?   
 
1.2 Avgränsningar  
Bredband är ett samlingsnamn för tillgången till internet. I den här uppsatsen kommer jag att 
behandla tillgången till trådbundet bredband och då den form som benämns optiskt fiber. 
Fortsättningsvis kommer jag endast använda benämningen bredband.    

Uppsatsen avgränsades till att undersöka ansvarsfördelningen vid utbyggnaden av 
bredband samt den roll som landsbygdsborna tilldelats i samband med processen. Arbetet 
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kommer därför behandla hur utbyggnadsprocessen av bredbandet ser ut och inte de fördelar 
som bredbandet för med sig, exempelvis i form av högre överföringshastigheter.  

Den befintliga bredbandsstrategin gäller hela landet, i den här undersökningen genomförs 
en fallstudie av hur arbetet ser ut i Uppsala län. Då uppsatsen avser att undersöka 
ansvarsfördelningen vid utbyggnad av bredband på landsbygden intervjuades ett byalag i 
länet. Byalaget är en viktig aktör i utbyggnaden av bredband på landsbygden, då 
marknadsaktörer sällan ser någon lönsamhet att bygga ut just där.  

Diskursanalys genomförs på utvalda dokument, publicerade av regeringen, vilka 
behandlar utbyggnaden av bredband. Det hade varit intressant att undersöka skillnaden i 
ansvarsutkrävande mellan stad och landsbygd vad gäller bredbandsstrategi, men det får i så 
fall ske i ett senare arbete. Meningen med diskursanalysen är att se om landsbygdsborna 
tillskrivs någon roll eller något ansvar i bredbandsutbyggnaden och i så fall på vilka grunder. 
 
1.3 Landsbygdens placering i det offentliga  
Ett vanligt förekommande perspektiv är att staden ses som den drivande kraften till 
innovation och tillväxt medan landsbygden ses som passiv och överbliven (Ward & Brown, 
2009). Gunnel Forsberg (2005) beskriver relationen mellan de båda på ett liknande sätt. 
Landsbygden uppfattades ofta som efterbliven, fattig och outbildad, under andra hälften av 
1900-talet och framställdes således som underordnad staden bland de flesta forskare och 
planerare (Forsberg, 2005). Det här sättet att se på stad och landsbygd tycks genomsyra större 
delen av forskningen inom området vilket även får till följd att de olika områdena behandlas 
därefter vid beslutsfattande. Madeleine Eriksson (2010) beskriver det om än ännu tydligare: 
Det moderna Sverige representeras av storsdagsregionerna, här representeras människor 
som utbildade, kultiverade och toleranta. Sveriges nationella diskurs premierar det urbana 
framför det rurala, då det urbana är det som får representera den moderna nationalistiska 
självbilden (Eriksson, 2010, s. 148).  

Diskursen om landsbygden som underordnad kvarstår fortfarande trots att skillnaderna 
mellan stad och landsbygd under de senaste åren har setts minska. Detta mycket tack vare 
teknikutveckling och ökad tillgänglighet till god infrastruktur. Genom förbättrade 
kommunikationsmöjligheter ökar möjligheterna till god kontakt mellan människor oavsett var 
de befinner sig, därmed har betydelsen av plats för boende minskat. Arbete samt studier på 
distans beskrivs bidra till en ökad potential för boende på landsbygden (Skr. 2008/09:167).   

På grund av sina stora glesbefolkade områden, den stora ytan samt endast ett fåtal större 
städer beskrivs Sverige som ett ”landsbygdsland” i jämförelse med andra europeiska länder. 
Samtidigt beskrivs den svenska landsbygden som en enorm resurs, vilken behöver tas tillvara 
på (Skr. 2008/09:167). För att stärka landsbygden och dess egen inre utveckling krävs det att 
åtgärder sätts in. De områden som det riktas mest uppmärksamhet mot att förbättra är ökade 
förutsättningarna för män och kvinnor, oavsett ålder, att driva företag. Det ska ske genom att 
öka attraktiviteten för både företag och boende på landsbygden. (Skr. 2008/09:167). 

Landsbygdens förutsättningar skiljer sig från stadens i form av längre avstånd i 
allmänhet, gleshet och ett natur- och kulturlandskap vilka samtliga enligt regeringen måste 
beaktas i den politiska planeringen. Även de naturtillgångar som finns på landsbygden ses 
som viktiga resurser i framtiden för en fortsatt utveckling. Utöver de mer fysiska 
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förutsättningarna som återfinns i landskapet uttrycks en stor tilltro och förhoppning att den 
sociala ekonomin och det civila samhället bidrar till en utveckling och en levande landsbygd 
(Skr. 2008/09:167).  
 

Landsbygdernas sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre grad än tätorternas på ett samspel 
mellan privata, offentliga och ideella insatser. Enskilda människor, byalag, intresseföreningar, 
folkrörelser och organisationers engagemang skapar framtidstro och de står för en ökande del av nya 
initiativ och nytt entreprenörskap. (Skr. 2008/09:167, s. 7) 

 
Engagerade människor, vilka bidrar med ideella insatser, ska tillsammans med de offentliga 
och privata skapa en utveckling på landsbygden. Ett liknande ansvar tycks inte läggas på de 
som bor i tätorter eller städer.  
 
1.4 Läget i Uppsala län 
I början av år 2013 hade endast 4 procent av de som var bosatta utanför tät- och småorter i 
Uppsala län tillgång till bredband av kapacitet om 100 Mbit/s. I samma områden hade dock 
100 procent tillgång till bredband med hastigheter på minst 10 Mbit/s. I tät- och småorter är 
täckningen avsevärt bättre, där uppemot 58 procent av de bosatta hade hastigheter på 100 
Mbit/s (Post- och Telestyrelsen, 2013). Länet har således långt kvar till det regionala målet, 
vilket även överensstämmer med det nationella, om att 90 procent av befolkningen ska ha 
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till år 2020 (Bredbandsforum; Regionförbundet 
Uppsala län, Länsstyrelsen Uppsala län & Landstinget i Uppsala län, 2013; Länsstyrelsen 
Uppsala län.). För att klara utbyggnaden av bredband har ett delmål formulerats, år 2015 ska 
40 procent av alla hushåll och företag i Sverige ha tillgång till hastigheter om 100 Mbit/s. 
Sveriges bredbandsstrategi grundar sig i de mål EU satt upp för år 2020, nämligen att alla 
inom Europa ska ha tillgång till hastigheter om minst 30 Mbit/s (Bredbandsforum).  

Sedan december år 2013 finns en antagen digital agenda för Uppsala län som utformats i 
samverkan mellan Länsstyrelsen och Regionförbundet i länet. Även länets åtta kommuner 
deltog i utformningen av agendan. Den digitala agendan beskrivs som …ett avstamp och en 
del av den process som ska medverka till att Uppsala län blir Europas mest attraktiva 
kunskapsregion till år 2030. (Regionförbundet Uppsala län, Länsstyrelsen Uppsala län & 
Landstinget i Uppsala län, 2013, s. 4) Det är inte enbart utbyggnaden av IT-infrastruktur som 
innefattas i agendan, den fokuserar även på vilka lösningar och möjligheter som finns för att 
få fler att använda internet. Detta då blir allt nödvändigare att kunna tillgodose sig med 
internet. E-tjänster har under de senaste åren blivit vanligare och anledningen är en stark 
tilltro från de offentligas sida att de skall kunna erbjuda diverse tjänster till sina invånare. 
Inom kommuner och landsting ökar antalet e-tjänster, bland annat inom skolor, socialtjänsten 
och vård- och omsorg. De målgrupper som i agendan specifikt lyfts fram som viktiga inför 
framtiden är äldre, elever och pedagoger i skolan, vårdtagare, individer med funktionshinder 
samt små företag. Speciellt viktiga anses den allt växande andelen av äldre i länet vara 
(Regionförbundet Uppsala län, Länsstyrelsen Uppsala län & Landstinget i Uppsala län, 2013). 

Det statliga bredbandsstödet återfinns idag i Landsbygdsprogrammet. Programmet består 
av stöd och ersättningar som ska generera mer lönsamma och livskraftiga företag, aktiva 
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bönder och en modern landsbygd. Det finns även en miljö- och hållbarhetsaspekt i 
programmet. Det är Sverige tillsammans med EU som står för finansieringen av de 36 
miljarder kronor som återfinns i programmet. Det nya Landsbygdsprogrammet har ännu inte 
godkänts av Regeringen men ska löpa från och med år 2014 fram till år 2020 
(Jordbruksverket, 2014b). 
 
1.5 Disposition 
Jag kommer i den här uppsatsen att först introducera och motivera vilka metoder jag valt för 
att kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Efter metodkapitlet följer en 
presentation och definition av de teorier jag valt för att senare kunna genomföra en analys av 
det empiriska materialet. Teorierna för uppsatsen är socialt kapital och governance. Jag väljer 
även att i teoridelen presentera en kortare text om vilka tidigare erfarenheter som setts i 
samband med inre utveckling på landsbygden. Uppsatsen fortsätter därefter med både en 
presentation och en analys av min egna empiriska undersöknings resultat samt vad jag som 
framkom i den genomförda diskursanalysen. Uppsatsen avslutas till sist med de slutsatser jag 
kommit fram till. Jag ämnar även inför varje nytt kapitel i uppsatsen göra en kort introduktion 
till vad som kommer presenteras för att ytterligare underlätta för läsaren att skapa en 
förståelse för innehållet.  
 
2. METOD 
 
Syftet med uppsatsen är delvis att skapa en övergripande bild av ansvarsfördelningen vid 
förverkligandet av den svenska bredbandsstrategin och delvis att undersöka vem som bär 
ansvar för inkluderingen/exkluderingen i deltagandet i byanäten. Flera aktörer är inblandade i 
utbyggnaden av bredband på landsbygden, bland andra Länsstyrelsen, kommunen, 
bredbandsoperatörer samt byalag. Jag väljer därför att i detta kapitel löpande redogöra och 
argumentera för valet av metod. För att besvara uppsatsens syfte genomförs dels en fallstudie 
i Uppsala län, vilken innefattar intervjuer med samtliga inblandade aktörer, samt dels en 
diskursanalys på, för uppsatsens syfte, aktuella dokument.  
 
2.1 Metod- och intervjuteknik 
För att kunna skapa en övergripande bild av ansvarsfördelningen väljer jag att genomföra 
kvalitativa intervjuer med samtliga inblandade aktörer i min fallstudie. Dalen (2008, s. 60) 
menar att det ibland kan vara viktigt att intervjua mer än en informantgrupp, detta för att de 
olika parterna kan uppfatta situationen olika. I och med att syftet med uppsatsen är att skapa 
en bred och övergripande bild av hur processen ser ut vid utbyggnaden är det av stor vikt att 
få med representanter från samtliga inblandade aktörer. Om endast intervjuer med byalag 
genomförs skulle enbart deras erfarenheter och upplevelser av processen synliggöras, vilket 
skulle leda fram till att skapa en snedvriden bild av verkligheten. Genom att intervjua olika 
aktörer hoppas jag kunna skapa en bredare bild av hur ansvarsfördelning ser ut i processerna 
vid utbyggnaden av bredband.  

Länsstyrelsen är den instans som står för utbetalningen av det statliga ekonomiska stöd 
vilket byalag kan ansöka om för att öka möjligheterna att klara av en finansiering av 
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utbyggnaden. Då fallstudien utförs i Uppsala län kontaktas den ansvarige 
bredbandshandläggaren Karin Svanäng på Länsstyrelsen i Uppsala. Intervjun med 
Länsstyrelsen är semistrukturerad, då jag är ute efter att få svar på specifika frågor men 
samtidigt vill att intervjupersonen ska få svara fritt. Valet av intervjumetod möjliggör även en 
viss flexibilitet då frågorna inte behöver ställas i den ordning intervjuguiden är utformad i 
samt att det även ger utrymme för att komma med både nya frågor och följdfrågor (Bryman, 
2011, s. 415). 

På Tierps kommuns hemsida (Tierps kommun, 2013) redogör kommunen att de lånat ut 
sitt stadsnät till företaget Lidén Data Gruppen. Det framkommer dock inte vilket ansvar 
kommunen har i arbetet och därför genomförs en telefonintervju med Per Jonsson, chefen för 
Medborgarservice på Tierps kommun.   

Det är således viktigt att genomföra en intervju med Lidén Data Gruppen. För att 
överhuvudtaget få till stånd en intervju genomförs den över mail med Eric Karlsson, 
Stadsnätsansvarig på företaget.  På grund av diverse svårigheter, så som julledighet och hög 
arbetsbelastning för Karlsson, är det svårt att få till en intervju på annat sätt under den 
begränsade tidsperioden. Jag anser det dock viktigt att ta reda på hur företaget arbetar samt 
hur de ser på situationen med utbyggnaden på landsbygden och bedömer därför att en intervju 
via mail är bättre än ingen intervju alls. En avsaknad av intervju med företaget skulle leda till 
en snedvriden bild av materialet, då en viktig aktörs perspektiv uteslutits.  

För att kunna besvara frågan om vilket ansvar samt vilken roll som tillskrivs 
landsbygdsborna i bredbandsutbyggnaden genomförs en kvalitativ intervju med en medlem i 
ett byalag Månkarbo i Tierps kommun. I den här uppsatsen används definitionen byalag för 
att beskriva det samarbete som de boende i byn har för att få till en utbyggnad av bredband. 
Efter rekommendationer från Länsstyrelsen i Uppsala län kontaktas byalaget i Månkarbo. Den 
här formen av urval beskrivs av Bryman (2011, s. 196) som ett snöbollsurval, då jag genom 
Länsstyrelsen får kontakt med byalaget. Anledningen till att just detta byalag valdes ut är att 
det var ett av de förslag Länsstyrelsen försåg mig med då jag kontaktade dem. De önskemål 
jag hade var ett nytt och ett gammalt byalag, då jag i inledningsskedet av arbetet avsåg att 
genomföra en jämförelse mellan två byalag med olika erfarenheter av samarbete. Byalaget i 
Månkarbo är enligt Länsstyrelsen det ”nyare” byalaget som tidigare inte samarbetat 
sinsemellan. Kritik kan dock riktas mot den här formen av urval då det finns risk för att det 
utvalda byalaget inte kan anses representativt för samtliga byalag som genomgått processen 
med att få bredband till bygden (Bryman, 2011, s. 197). För att få en mer överensstämmande 
bild med verkligheten hade det varit fördelaktigt att genomföra intervjuer med ett flertal 
byalag i länet och då även från olika kommuner. Det kan nämligen finnas skillnader i hur 
arbetet med och strategierna kring utbyggnaden av bredband ser ut i olika kommuner. En 
ytterligare anledning till att det hade varit önskvärt att genomföra fler intervjuer är att olika 
byalag kan uppfatta processen kring att få bredband olika på grund av att deras vana av 
tidigare samarbete. Även kompetensen inom byalaget kan skilja beroende på vilket byalag 
som studeras.  

Intervjun med Anders Lundqvist, ordförande i byalaget i Månkarbo, kan liknas med vad 
Bryman (2001, s. 415) kallar för en ostrukturerad intervju. Intervjun genomförs i samband 
med en rundvisning i bil av byanätets sträckning i Månkarbo. Byanät är det fibernät som finns 
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i byn och som sedan ansluts till operatörens nät. Under bilturen berättar Lundqvist hur 
arbetsprocessen sett ut samt vilka problem och komplikationer som uppstått längs vägen. Den 
ursprungliga tanken var att genomföra intervjun med hjälp av en intervjuguide, vilket visade 
sig vara överflödigt då Lundqvist själv redogjorde för processen och sina upplevelser av 
bredbandsprojektet. Endast ett fåtal frågor ställs av mig under intervjun för att reda ut 
eventuella oklarheter. 

Flertalet antaganden kring utbyggnadsprocessen av bredband gjordes genom att studera 
olika dokument och annat publicerat material. Vissa frågor uppkom dock och för att bringa 
klarhet i dem genomförs intervjuer med de berörda parterna, Länsstyrelsen, Tierps kommun, 
Lidén Data Gruppen samt byalaget i Månkarbo. Intervjuerna bidrar även med att skapa en 
mer utförlig bild av vilka förväntningar och krav den offentliga och privata sektorn ställer på 
de boende på landsbygden samt vilken roll de själva innehar i processen. Bryman (2011, s. 
434) benämner urvalet som målinriktat, då de valda intervjupersonerna är relevanta för 
undersökningen.   

Intervjuerna som görs med Länsstyrelsen och byalaget spelas in och transkriberas för att 
fokus ska kunna läggas på det som intervjupersonen säger under intervjun. Om det endast förs 
anteckningar under intervjun finns risken att jag skulle missa viktiga uttalanden och inte 
kunnat ställa följdfrågor. Möjligheten att genomföra en bättre analys av materialet ökar 
genom inspelning och transkribering då allt som framkommer under intervjuerna kunnat 
användas. Nackdelar med att spela in en intervju kan dock vara att intervjupersonen oroar sig 
för hur de formulerar sig vilket kan leda till att de ger ett svar som de tror att intervjuaren vill 
ha (Bryman, 2011, s. 428). I de här fallen upplever jag däremot inte att intervjupersonerna 
påverkas i någon större utsträckning av detta.  

Under telefonintervjun med Tierps kommun förs endast anteckningar vilket bidra till att 
citat inte kan användas och att viss information kan missas. Tierps kommun har dock inget 
större ansvar i bredbandsutbyggnaden då de slutit ett avtal med Lidén Data Gruppen.  

Det går inte att bortse från att samtliga intervjuer som genomförs i den här uppsatsen kan 
innehålla en viss intervjuareffekt (Bryman, 2011, s. 229). Där jag som intervjuare omedvetet 
kan ha påverkat de intervjuade personerna. Intervjupersonerna upplevs dock som ärliga, då de 
både berättar om fördelar och nackdelar med hur ansvarsfördelningen utformats i den svenska 
bredbandsstrategin. Tillförlitligheten i det insamlade materialet styrks då respondenterna 
tycks ha en liknande uppfattning av hur ansvarsfördelningen ser ut inom området för 
fallstudien. Fördelningen av ansvar på kommunal nivå skiljer sig mellan kommuner. Det 
innebär att den här fallstudiens resultat inte går att jämföra med alla kommuner i Sverige.  
 
2.2 Kritisk diskursanalys 
Som tidigare belysts i uppsatsens inledning och bakgrund skiljer sig ansvarsfördelningen 
mellan stads- och landsbygdsbor i bredbandsfrågan. För att både tydliggöra och ge en ökad 
förståelse för det ansvar som lagts på landsbygdsborna i processen genomförs en kritisk 
diskursanalys. Både Bryman (2011, s 474) och Bergström & Boréus (2012, s. 354) menar att 
en diskursen bidrar till att både forma objektet och till att skapa en version av verkligheten. 
Enligt Winther Jørgensen, Phillips & Torhell (2000, s. 7), kan diskursen enkelt sägas vara 
…ett bestämt sätt att tala om och förstå världen... Diskursanalysen blir därmed sättet att 
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analysera hur vi talar om och förstår världen. Det här medför att sättet som landsbygdsborna 
beskrivs på i de offentliga dokument, som berör bredbandsstrategin, bidrar till uppfattningen 
om vilket ansvar landsbygdsborna kan tilldelas vid utbyggnaden av bredband. Diskursen blir 
enligt Bryman (2011, s. 474) en referensram för hur landsbygdsborna kan behandlas. 
Regeringen har gjort flertalet utredningar och skrivelser om både landsbygdsutveckling och 
bredbandsstrategier. Bryman (2011, s. 475) menar att människor genom diskursen strävar 
efter att uppnå ett visst syfte och att diskursen används som en strategi. Genom att analysera 
den diskurs som landsbygdsborna finns inom hoppas jag kunna inbringa en ökad förståelse 
för varför de tilldelats både den roll och det ansvar de har, vid utbyggnaden av bredband. 

Jag väljer i den här uppsatsen att genomföra en kritisk diskursanalys, för att som Winther 
Jørgensen, Phillips & Torhell (2000, s. 69) uttrycker det …klarlägga den diskursiva 
praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive de sociala relationer, som 
innebär ojämlika maktförhållanden. Jag avser alltså att försöka klargöra språkets roll som 
maktresurs (Bryman, 2011, s. 483). Den roll som landsbygdsborna tillskrivs i texten 
möjliggörs genom att regeringen kan drar nytta av det maktförhållande som råden mellan 
parterna. Det är i arbetet med den kritiska diskursanalysen viktigt att fråga sig …vem som 
använder språket samt hur, varför och när… (van Dijk, 1997, s. 2 se Bryman, 2011, s. 485). 
Detta för att det är av stor vikt i den kritiska diskursanalysen att undersöka varför vissa 
meningar och betydelser blir priviligierade medan andra bortses från (Bryman, 2011, s. 485).  

Fairclough är en framstående professor inom den kritiska diskursanalysen och har tagit 
fram en tredimensionell modell …som kan användas vid empirisk forskning om 
kommunikation och samhälle (Winther Jørgensen, Phillips & Torhell, 2000, s. 74) för att 
förklara hur de olika dimensionerna hör ihop. Modellen visar att man ska se på 1) textens 
egenskaper, 2) de produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten, samt 
3) den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av (Winther 
Jørgensen, Phillips & Torhell, 2000, s. 74). Winther Jørgensen, Phillips & Torhell (2000, 
s.76), framhäver även att det centrala målet med den kritiska diskursanalysen är att klarlägga 
förbindelserna mellan språkbruk och social praktik. Vilket skulle kunna yttra sig genom att 
landsbygdsborna, i de statliga dokumenten, tillskrivs en ansvar som de sedan tvingas leva upp 
till. 

Min ansats är att i arbetet med den kritiska diskursanalysen försöka förhålla mig objektiv 
till vad som går att utläsa i de utvalda dokumenten. Mina egna erfarenheter och åsikter 
kommer dock att ha en inverkan på hur jag ser och analyserar texten. 

För att kunna genomföra en kritisk diskursanalys förutsätts att ett antal rapporter och 
utredningar granskas. Nedan följer en kortare presentation av de utvalda dokumenten. 
Effektivare bredbansstöd (SOU 2013:47) behandlar frågor om hur bredbandsstödet fungerar 
idag samt hur det ska kunna utvecklas. Bredbandsstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP) är en 
rapport vilken tar upp var Sverige befinner sig och vilka utmaningar som finns. Bredband till 
hela landet (SOU 2008:40) redovisar hur läget såg ut år 2008 och hur strategin skulle kunna 
utformas. Jag väljer även att genomföra en kritisk diskursanalys på Jordbruksverkets 
prioriteringslista vid utbetalning av projektstöd (Jordbruksverket, 2014a). Anledningen till att 
just dessa rapporter, utredningar och material väljs ut beror på att de behandlar utbyggnaden 
av bredband och hur denna ska förverkligas.  
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3. TEORI 
	  
Inspiration till valet av teorier för uppsatsen är hämtad från en liknande forskningsrapport om 
byanätsprocessen, vilken är skriven av Susanne Stenbacka (2013). Likt Stenbacka väljer jag 
att använda mig av teorierna socialt kapital och governance då de båda har … fått en central 
betydelse inom forskning kring lokal utveckling och lokalt kollektivt agerande i rurala 
kontexter (Stenbacka, 2013, s. 28). Det sociala kapitalet har setts vara ett sätt för staten att 
legitimera sitt tillbakadragande (Shucksmith, 2000). Dessa förändringar i sättet att styra kan 
beskrivas genom begreppet governance. Jag väljer även att presentera ett exempel på tidigare 
erfarenheter som kunnat ses i liknande inre utvecklingsprojekt som bedrivits på landsbygden. 
Jag ämnar därför att i det här avsnittet förklara och konkretisera begreppen socialt kapital och 
governance, för att sedan kunna tillämpa dem på min genomförda fallstudie och även på 
diskursanalysen.  Förhoppningen är att genom applicering av dessa teorier på mitt empiriska 
material kunna bidra med en ökad förståelse samt förklaring till vad som framkommer i den 
genomförda studien.   
 
3.1 Socialt kapital  
Socialt kapital är vad som till vardags kallas kontakter. Våra kontakter består av de sociala 
nätverk vi byggt upp, vilka bland annat innefattar familj och diverse grupptillhörigheter 
(Engdahl & Larsson, 2011, s. 157-161). Portes (1998, s. 9) urskiljer tre grundläggande 
funktioner inom det sociala kapitalet: (a) en källa till social kontroll, (b) en källa till 
familjestöd samt (c) en källa till fördelar som återfinns utanför familjen. Socialt kapital brukar 
tillsammans med sociala nätverk betraktas som någonting positivt för samhället (Engdahl & 
Larsson, 2011, s. 157-161). Det sociala kapital som kan skapas kring processen att få till en 
utbyggnad av bredband skulle kunna stärka känslan av samhörighet inom det arbetande 
byalaget. Samt leda till att nya och större kontaktnät skapas inom och utanför byalaget. 

Enligt Lundquist (2014) är socialt kapital ett … samhällsvetenskapligt begrepp som 
förekommer i olika varianter men som vanligen betecknar de egenskaper vid sociala 
relationer som gör att människors samverkan grundas på tillit. Vidare beskrivs det sociala 
kapitalets effekter vara fördelaktiga för samhället och demokratin då människor litar på 
varandra och samarbetar. Wittmer (2007) beskriver även det sociala kapitalet som ”limmet” 
som håller samman medlemmarna i samhället och att det även möjliggör för dem att uppnå 
uppsatta mål och lösa problem. Det sociala kapitalet skulle således kunna vara nyckeln till att 
lyckas genomföra en bredbandsutbyggnad för ett byalag. 

 
3.1.1 Individuellt eller kollektivt 
Socialt kapital kan både ses som individuellt och kollektivt beroende på vems definition man 
väljer att utgå från. Bourdieu, Putnam och Coleman är alla överens om att det finns ett socialt 
kapital i samhället men deras uppfattningar om hur det yttrar sig och fungerar skiljer sig åt 
(Portes, 1998).  

Sociologiprofessorn Alejandro Portes (1998) har i en artikel sammanfattat det sociala 
kapitalets ursprung samt de olika definitioner och inriktningar av som finns om begreppet. 
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Portes (1998) menar att Bourdieu ser det sociala kapitalet som den nytta individen åtnjuter 
genom delaktighet i grupper. Individer konstruerar avsiktlig dessa grupper, eller sociala 
nätverk som det även kallas, för att själva kunna tillgodose sig med andra individers resurser. 
Bourdieus definition av socialt kapital kan brytas ner i två delar. Dels den tillgång den sociala 
relationen innebär gällande möjligheter att dra nytta av andras kunskaper och resurser. Dels 
den faktiska mängden och kvalitén på de resurser som återfinns i den sociala relationen 
mellan individer (Portes, 1998.). Likt Bourdieu menar Rothstein (2002) att det sociala 
kapitalet har en kvantitativ och en kvalitativ dimension. Den kvantitativa dimensionen handlar 
om hur stort socialt nätverk en individ har medan den kvalitativa istället ser till den kvalité 
som de sociala kontakterna har, vilket kan förklaras som ”går kontakterna att lita på”.  

Den vanligaste funktionen som brukar tillskrivas socialt kapital är enligt Portes (1998, s. 
12) att det fungerar som källa till nätverksfördelar som inte återfinns inom den närmaste 
familjen. Det är även det synsätt som bäst överensstämmer med Bourdieus, där socialt kapital 
är de tillgångar som fås genom medlemskap i nätverk.   

Portes (1998) pekar dock på att det finns skillnader vad gäller definitionen av socialt 
kapital. Socialt kapital likställs nämligen även med ”civicness” i samhällen. Robert Putnam är 
den främste förespråkaren av denna framställning. Putnam (2011) menar att det sociala 
kapitalet skapas genom en stark sammanhållning mellan individerna och är således kollektivt. 
Det här var någonting Putnam såg vid en forskningsstudie i Italien där skillnaderna mellan de 
olika regionerna i landet undersöktes. Putnam kom fram till att ju fler människor som är 
engagerade i ideella föreningar desto bättre tycktes demokratin fungera. Studien visade även 
att förtroendet och samarbetet mellan individerna är grunden för ett fungerande demokratiskt 
samhälle, med andra ord var det fråga om en medborgaranda. Putnam menar vidare att sociala 
organisationer är uppbyggda av nätverk, normer och tillit samt att det är dessa tre faktorer 
som utgör det sociala kapitalet. (Putnam, 2011; Portes, 1998). 

Coleman (1988) menar till skillnad från Putnam och Bourdieu att det sociala kapitalet 
varken återfinns hos individen eller kollektivet utan i själva nätverket mellan individerna. 
Unlike other forms of capital, social capital inheres in the structure of relations between 
actors and among actors. It is not lodged either in the actors themselves or in physical 
implements of production (Coleman, 1988, s. 98). Coleman (1998) ställer sig således kritisk 
till de tidigare sätten att se på det sociala kapitalet och ser istället ett mellanting mellan dem. 
Coleman (1998) påpekar även att en form av socialt kapital som anses värdefull och 
underlättande i en viss situation kan vara helt värdelös eller till och med skadlig i andra. 

Portes (1998) menar dock att det finns vissa likheter mellan Coleman och Bourdieus då 
de båda betonar att det sociala kapitalet är av immateriell karaktär till skillnad från det 
ekonomiska kapitalet, som återfinns på banken, och det humana kapitalet som återfinns i 
hjärnan på individen.   

Woolcock (1998) menar att socialt kapital omfattar de normer och nätverk som 
underlättar kollektiva åtgärder för ömsesidig nytta. Samhällen med stort socialt kapital kan 
förväntas vara säkrare, renare, bättre styrda, rikare och i allmänhet ”gladare” än samhällen 
med en lägre grad av socialt kapital. Medlemmar i dessa samhällen visar även upp en tendens 
att i högre grad initiera att arbeta med projekt som kan vara till allmänhetens intresse. De 
tycks även utnyttja befintliga resurser mer effektivt. I fallet med bredbandsutbyggnaden borde 
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det här yttra sig genom att byalag med högt socialt kapital är de som också får till stånd en 
utbyggnad av det egna byanätet.  

 
3.1.2 ”Bonding”, ”bridging” och ”linking” 
”Bonding” (sammanbindande på svenska) och ”bridging” (överbryggande på svenska) är 
enligt Putnam (2001) den viktigaste distinktionen inom det sociala kapitalet. Det 
sammanbindande sociala kapitalet kan ses som inåtblickande och exkluderande då det rör sig 
om homogena grupperingar. Det utgör även en grund för ömsesidighet och mobiliserar 
solidaritet. Dessa sammanbindande täta nätverk ger stöd åt de utsatta medlemmarna i gruppen 
(Putnam, 2001). Westlund & Kobayashi (2013) exemplifierar det sammanbindande sociala 
kapitalet med byar på landsbygden och de gemensamma värderingar och normer som håller 
samman gruppen. Det överbryggande sociala kapitalet beskrivs däremot som utåtblickande 
och gör ingen skillnad på individer vad gäller i vilken social krets de rör sig. De 
överbryggande nätverken kan istället bidra med tillgångar utanför gruppen och även med 
informationsspridning (Putnam, 2001). Denna form exemplifieras av Westlund & Kobayashi 
(2013) med kontakten till andra byar eller samhällen och de gemensamma värderingar som 
gör att dessa nätverk uppstår och bibehålls. Westlund & Kobayashi (2013) beskriver även 
ytterligare en dimension som kan ses i det sociala kapitalet, nämligen ”linking” (länkande på 
svenska). Linking social capital is often considered as the hierarchical links between actors 
in different power positions, for example between a village and its actors and political and 
economic decision makers (Westlund & Kobayashi 2013, s. 6). Kontakter och nätverk som 
sträcker sig över hierarkiska gränser kan komma att vara viktiga i förverkligandet av den 
svenska bredbandsstrategin då flera aktörer, vilka kan ses på olika steg i hierarkin, ska 
samverka.  

Lindström (2005) menar att det sociala kapitalet kan ses som horisontellt och vertikalt, 
där det horisontella yttrar sig genom de band som knyts till andra människor och inom 
grupper av människor. Det vertikala sociala kapitalet är det som finns till myndigheter och 
institutioner, vilket kan liknas med ”linking” som Westlund & Kobayashi (2013) benämner 
det.  

Det sammanbindande sociala kapitalet har utvecklats under generationer i byar och 
regioner och är en absolut nödvändighet för att hålla en by eller ett distrikt samman.  
Människors engagemang för en plats är oftast en positiv faktor, dock kan det också innehålla 
problematiska eller till och med negativa egenskaper. Ett exempel på detta är upprätthållandet 
av föråldrade värderingar, beteenden, könsrelationer eller till och med främlingsfientlighet 
(Westlund & Kobayashi, 2013). 

Putnam (2001) förklarar funktionen mellan det sammanbindande och överbryggande 
sociala kapitalet på följande sätt: Det sammanbindande sociala kapitalet utgör ett extra starkt 
sociologiskt kitt, det överbryggande ger ett sociologiskt smörjmedel (Putnam, 2001, s. 23). 
Vad Putnam (2001) menar med citatet är att det sammanbindande sociala kapitalet stärker den 
redan slutna gruppen mot hot utifrån medan det överbryggande i stället fungerar som 
kontaktskapande och således underlättar samarbeten mellan olika grupper. Applicerar man det 
här tänket på landsbygden och bredbandsutbyggnaden står byalaget som ansöker om 
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projektstöd för det sammanbindande sociala kapitalet, medan kontakterna utåt mot 
kommunen, länsstyrelsen och bredbandsleverantören är det överbryggande. 

Landsbygden behöver utveckla nya former av ”bridging” och ”linking” sociala kapital för 
att tillgodose sig med nya invånare, innovationer och entreprenörskap. (Westlund & 
Kobayashi, 2013). Det är dock inte möjligt att bygga nytt överbryggande socialt kapital till 
nya aktörer om det sammanbindande sociala kapitalet inte anpassar sig till förändringarna. 
Nytt överbryggande socialt kapital är en nödvändighet i en föränderlig värld, men frågan är 
till vilka externa aktörer dessa relationer ska byggas. Westlund & Kobayashi (2013) menar att 
lösningen ligger i det länkande sociala kapitalet, vilket kan hjälpa till i formandet av strategier 
för att finna de beslutsfattare och nyckelpersoner som kan bidra med nya kunskaper, resurser 
och kontakter. Nyckeln till en fortsatt utveckling på landsbygden är att ta hänsyn till de olika 
dimensioner som finns inom de sociala kapitalen. De sammanbindande, överbryggande och 
länkande sociala kapitalet behöver vara i balans för att kunna ge bästa stöd till 
landsbygdsutveckling (Westlund & Kobayashi, 2013). 

 
3.1.3 Formella och informella  
Det sociala kapitalet kan skapas genom formella och informella möten mellan individer. De 
formella kontakterna återfinns i närsamhället och då i form av politiska partier, olika sorters 
föreningar, kyrkor och andra likartade grupperingar (Putnam, 2001). I den här 
undersökningen kan de formella kontakterna vara själva byalaget och de möten som sker 
inom byalaget. Kontakterna mellan byalaget och kommunen, bredbandsföretaget och 
Länsstyrelsen kan även de beskrivas som formella. De informella kontakterna är mer 
allmänna och sker oftare än de formella. Det sker till exempel när man skvallrar med grannen 
vid brevlådan eller när man under en promenad hälsar på mötande människor (Putnam, 2001, 
s. 97). Putnam (2001, s. 97) beskriver dessa informella möten som små investeringar i det 
sociala kapitalet. Vidare definierar Putnam (2001, s. 97-99) den individ som tillbringar 
mycket tid i formella organisationer för ”macher”. Machers visar upp ett stort engagemang i 
närsamhället och följer nyhetsflödet i tidningar. De är även engagerade i flera olika föreningar 
och delar gärna med sig av sina kunskaper. Det tenderar vara människor i övre medelåldern 
med högre genomsnittlig utbildning och inkomst som organiserar sig formellt. De människor 
som istället engagerar sig i informella organisationer betecknar Putnam (2001, s. 98-100) för 
”schmoozers”. Schmoozers finns i alla nivåer i samhället, men representeras främst av unga 
kvinnor och bland pensionärer. Vad som karaktäriserar denna grupp människor är ett aktivt 
umgängesliv vilket är mindre organiserat och målstyrt än de liv som en macher visar upp. I ett 
byalag kan det vara viktigt att det finns både machers och schmoozers då båda dessa typer av 
människor kan bidra med viktiga egenskaper.  
 
3.1.4 Ökat eller minskat 
I en studie av Putnam (2001), framkommer att det sociala kapitalet har minskat i USA. 
Putnam exemplifierar detta med att den amerikanska befolkningen i slutet av 1900-talet hade 
betydligt färre gårdsfester och att deras umgänge med vänner minskat. Vad som även sågs 
som ett exempel på det minskade sociala kapitalet var att amerikanerna sågs kämpa mer för 
det som gynnande den enskilde individen istället för allmänheten.  
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Enligt statistik ligger Sverige, tillsammans med övriga nordiska länder, i topp när det gäller 
tillgången på socialt kapital i samhället (Rothstein, 2002). de Vylder (2007) menar att 
Sveriges framgångsrika ekonomiska utveckling sedan mitten av 1800-talet. Utvecklingen 
grundar sig i fysiska investeringar i form av infrastruktursatsningar, men även de institutioner, 
kunskaper och politiska strukturer som byggdes i de svenska samhällena under tidsperioden 
bidrog. Bland annat nämns fackföreningar och folkrörelser som en viktig bidragande faktor 
till utvecklingen i landet.  
 
3.1.5 Kritik mot det sociala kapitalet 
I Den ensamme bowlaren pekar Putnam (2001) inte bara på de positiva effekter som socialt 
kapital bidrar med, han uppmärksammar även de negativa effekterna. Nätverk och 
ömsesidighetsnormer är i allmänhet bra för dem som finns inom nätverket, men det sociala 
kapitalets externa effekter är ingalunda alltid positiva (Putnam, 2001, s. 21). De negativa 
effekter som skulle kunna uppstå är att vissa hushåll i bygden inte tillfrågas och således 
exkluderas, för att de ej är med i samma nätverk eller för att de ligger avsides i förhållande till 
de övriga hushållen. Även de hushåll som aktivt väljer att avstå från byanätet kommer 
exkluderas från den gemenskapen som arbetet i byalaget innebär.  

Tillgången till socialt kapital är inte enbart positiv. Portes (1998, s. 15-17) tar upp fyra 
negativa konsekvenser som kopplats samman med socialt kapital. Dessa är: 1) exkludering av 
utomstående, 2) överdrivna krav på gruppmedlemmar, 3) inskränkningar av den personliga 
friheten och 4) nedåtriktade utjämningsnormer. Vanligtvis betraktas det sociala kapitalets 
styrka vara att det är just sammanhållande. Effekten av denna sammanhållning blir att de som 
står utanför gruppen exkluderas. De har således inte möjlighet att åtnjuta de tillgångar som 
den inneslutna gruppen besitter. Genom normer kan överdrivna krav ställas på gruppens 
medlemmar vilket kan upplevas betungande. Den personliga friheten kan uppfattas minska då 
gruppens normer kan medföra att handlingsutrymme krymper. Den fjärde och sista negativa 
konsekvensen som Portes (1998, s.15-17) presenterar handlar om att ingen tillåts sticka ut 
eller vara bättre än någon annan, utan gruppen ska ha en jämn och platt nivå. Detta kan leda 
till stagnation i gruppens utveckling. 
 
3.2 Governance  
Begreppet governance saknar en klar definition, men det finns överensstämmande grunddrag 
vilka hänvisar till att gränsen mellan de offentliga och privata sektorerna håller på att suddas 
ut. Det essentiella med governance är det fokus som finns på styrningsmekanismer (Stoker, 
1998; Pierre, 2010). Rhodes (1997, s. 15) gör en ansats till att förklara begreppet: So, 
governance refers to self-organizing, interorganizational networks characterized by 
interdependence, resource exchange, rules of the game and significant autonomy from the 
state. Det blir här tydligt att governance inte bara inbegriper en sak, utan att begreppet är 
mångtydigt. Governance tycks även ses som en modell för att minska det statliga styrandet. 
Istället för centralstyrt blir samarbetet och utbytet med andra aktörer viktigare.  

Likt Rhodes (1997) menar Stoker (1998) att governance både kan förklaras och inneha 
olika betydelser. Stoker (1998) presenterar i sin artikel fem olika aspekter av governance. Den 
första är att governance kan hänvisas till en komplex uppsättning av institutioner och aktörer 
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både inom och utanför staten. Den andra aspekten är att governance kan ses som ett sätt att 
legitimera att gränserna och ansvaret suddas ut när det kommer till att hantera sociala och 
ekonomiska frågor. Den tredje aspekten som governance kopplas samman med är att den 
identifierar maktberoendet som finns i relationen mellan de institutioner som deltar i 
kollektiva åtgärder. Det fjärde sättet att se på governance är att det handlar om autonoma 
självstyrande nätverk av aktörer. Medan den femte och sista aspekten som Stoker (1998) 
redovisar är att governance erkänner att kapaciteten för att få saker gjorda inte vilar på staten. 
Staten kan istället använda sin makt och auktoritet för att förflytta ansvaret till andra aktörer, 
både offentliga och privata. Governance visar att staten kan använda nya verktyg och tekniker 
för att styra och vägleda.  

Stoker (1998) hävdar att governance ibland används som ett sätt att legitimera statens 
tillbakadragande. Governance is on occasions used to provide the acceptable face of spending 
cuts. It is a code for less government (Stoker, 1998, s. 18). Stoker (1998) poängterar att 
governance otvivelaktigt handlar om att reducera statliga åtaganden, samtidigt betonas att 
governance inte är en produkt av finanskriser. Detta skulle kunna liknas med att staten har 
lagt över bredbandsutbyggnaden på marknadsaktörer som nu är ansvarsbärare medan staten 
backar tillbaka och bidrar med ekonomiska resurser där marknaden misslyckats med en 
utbyggnad. Det ekonomiska stödet har dock förflyttats från staten ner på länsnivå och 
återfinns hos Länsstyrelsen, detta för att komma närmare de projektstödssökande.  

Rhodes (1997) menar att det brittiska styret tidigare bestod av marknader och hierarkier 
men att det nu även innefattas av nätverken dem emellan. Ingen av dessa tre kan beskrivas 
som bra eller dålig, utan det gäller att hitta den mest effektiva styrformen för ändamålet. En 
balans mellan marknad, hierarki och nätverk är där med önskvärd. Det två först nämnda 
styrsystemen ses ofta som självklara men det är långt ifrån lika självklart att det sköts genom 
nätverk. Det som är karaktäristiskt för nätverken är förtroende och ömsesidig anpassning, 
vilket Rhodes (1997, s. 47) exemplifierar med tillhandahållandet av välfärdstjänster.  
 
3.3 Erfarenheter av inre utveckling på landsbygden 
Shucksmith (2000) har i en studie undersökt Leader1 och ställer sig tveksam till att program 
som detta verkligen ger ökad jämlikhet på landsbygden. Detta har nämligen i vissa fall sett 
bidra till att de med redan befintlig handlingsförmåga i form av ett stort socialt och kulturellt 
kapital kan dra större nytta av programmet och de möjligheter det bidrar med. Shucksmith 
(2000) poängterar att projekt som Leader gör sig bäst på lång sikt om målet är att nå de 
grupper av människor som verkligen behöver det, det vill säga de med mindre socialt kapital. 
På kort sikt riskerar programmet att endast stötta de med redan befintlig förmåga att agera, 
som tidigare nämnts de med redan stort socialt och kulturellt kapital, av Shucksmith (2000) 
kallad för eliten.  

Shucksmith (2000) menar att det finns klara nackdelar med program som Leader då 
samhällen med redan starkt kapital har lättare att ta emot sådana program då de sedan tidigare 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Leader är en metod för landsbygdsutveckling som funnits i EU sedan år 1991. Metoden går ut på lokalt 
samarbete, lokala förutsättningar och lokalt initiativ. I Sverige ingick Leader i Landsbygdsprogrammet mellan år 
2007-2013. (Jordbruksverket, 2014c)	  
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har för vana att arbeta tillsammans. Detta kan leda till att skillnaderna på landsbygden ökar 
istället för att minska.  

Ray (1998) beskriver en tendens där kulturella aktörer har börjat ses som nyckelresurser i 
jakten på de territoriella utvecklingsmålen. Den lokala kulturen ses som nyckeln till att 
förbättra det sociala och ekonomiska välbefinnandet på den lokala landsbygden. Det utbud 
som landsbygden har att erbjuda sträcker sig från traditionella livsmedel till historiskt 
betydelsefulla platser. Den kulturella ekonomin härstammar enligt Ray (1998) från tre källor, 
konsumentkapitalismen, EU:s landsbygdspolitik samt tillväxten av regionalism. Ett sätt att 
bidra till inre utveckling genom kulturell ekonomi är de territoriella strategier där fokus ligger 
på att inom territoriet engagera sig och sälja sig internt till de samhällen, företag, grupper och 
myndigheter som befinner sig i det egna området. Det här är en viktig del i den teori som 
EU:s Leader grundar sig på, det vill säga det lokala utvecklingsinitiativet. Retoriken i sådana 
program och initiativ som Leader syftar till att höja självförtroendet hos lokala människor och 
organisationer, bygga förtroende för sin egen kapacitet att åstadkomma utveckling och nyttja 
lokala resurser. En koppling kan här göras till Landsbygdsprogrammet som bygger på 
liknande tankar som Leader. Lokalt initiativ ska leda till utveckling. Genom att söka 
projektstöd för bredband kan landsbygdsborna förhoppningsvis själva genomföra en 
utbyggnad och genom den egna kapaciteten och de befintliga lokala resurserna åstadkomma 
utveckling av bygden.  
 
4. BREDBANDSSTRATEGIN I UPPSALA LÄN 
 
I det här avsnittet kommer jag att presentera och analysera det empiriska material jag samlat 
in genom min fallstudie och de där inbegripna intervjuerna. Även den diskursanalys som 
genomförts på utvalt material, vilka tidigare presenterats i metoden, kommer här att 
presenteras och analyseras. Kommande avsnitt är indelat i två teman för att skapa en mer 
sammanhängande och djupare analys inom varje enskilt tema. De olika temana kan sägas 
besvara varsin av uppsatsens frågeställningar, varav den ena behandlar hur 
ansvarsfördelningen ser ut i de processer som omger utbyggnaden av bredband samt vilken 
roll som tillskrivs landsbygdsborna. Den andra frågeställningen innefattar hur 
inkludering/exkludering hanteras vid deltagandet i byanäten och av vem.   
 
4.1 Ansvarsfördelningen i bredbandsstrategin  
 
4.1.1 Samverkan mellan offentlig och privat sektor 
I Bredband till hela landet (SOU 2008:40) står att …staten ska ha ett övergripande ansvar 
när det gäller utbyggnad av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet (SOU 2008:40, s. 
11). I utredningen framkommer även att samverkan både inom och mellan den offentliga och 
privata sektorn är av stor positiv betydelse för att lyckas med utbyggnaden av bredband (SOU 
2008:40). En liknande beskrivning återfinns i Bredbandsstrategi för Sverige: Alla har ett 
ansvar för att samverka, där så är möjligt… (N2009/8317/ITP, s. 25). Samverkan anses viktig 
just för att investeringar i IT-infrastrukturen är kostsam. Särskilt på gles- och landsbygden 
poängteras investeringsviljan och lönsamheten vara låg och på grund av detta är det än 
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viktigare med samverkan mellan samtliga aktörer. Samverkan ska som tidigare nämnts ske 
mellan privat och offentlig sektor men samtidigt läggs ansvar även på byalag på landsbygden 
(SOU 2008:40).  Byalagen tycks få täcka upp där marknaden inte är villiga att investera. … ett 
byalag tar initiativet att bygga infrastruktur när ett energibolag eller en operatör anlägger 
infrastruktur i ett område. (N2009/8317/ITP, s. 25). Jag kommer längre ner i texten redogöra 
för byalagens ansvar men avser först att fortsätta med redogörelsen av det offentliga och 
privata sektorernas roller.  

Det framkommer att ansvar bör läggas på kommunerna vid planerandet av vilka insatser 
som de ideella krafterna ska stå för (SOU 2008:40). Kommunerna är en viktig del i den 
svenska bredbandsstrategin, de har till uppgift att undanröja hinder för utbyggnaden samt att 
främja en sund konkurrens mellan bredbandsoperatörerna (Bredbandsforums Kommungrupp, 
2012). Då kommunernas förutsättningar skiljer sig åt, både rent geografiskt och 
befolkningsmässigt, är det fördelaktigt att de arbetar fram en egen bredbandsstrategi som är 
anpassad efter deras eget utgångsläge och behov (Bredbandsforums Kommungrupp, 2012).  

 
4.1.2 Ansvarsfördelning i Uppsala län 
I Uppsala län skiljer sig kommunernas förutsättningar åt. Karin Svanäng, 
bredbandshandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala län förklarar att: Man har lite olika 
förutsättningar beroende på hur det ser ut i kommunerna. … Och Uppsala har ju en stor 
utmaning, det är ju en stor kommun.  Mycket landsbygd. Så vissa kommuner har ju större 
utmaningar än andra. Från Länsstyrelsens sida görs försök att få kommunerna i länet att 
skapa egna bredbandsstrategier samt att ha en utsedd bredbandssamordnare. 
Bredbandssamordnaren ska vara ansvarig för kontakten med byalagen, bredbandsoperatörerna 
och även för själva planeringen inom kommunen.  I den genomförda fallstudien i Uppsala län 
framkommer att Tierps kommun, år 2013 var först i Sverige med en ny strategi för att 
möjliggöra en snabb och kostnadseffektiv utbyggnad av bredband. Enköpingsföretaget Lindén 
Data Gruppen får låna kommunens stadsnät mot att företaget bygger ut nätet till kommunens 
samtliga verksamheter samtidigt som de även ska se till att 90 procent av kommunens 
befolkning har möjlighet att ansluta sig till nätet, förutsatt att de vill (Tierps kommun, 2013). 
Den här ansvarsöverföringen som Tierps kommun genomfört går emot den plan som finns i 
Bredband till hela landet, där det står att kommunen som ska sköta planeringen. Det här kan 
liknas med vad Rhodes (1997) såg i Storbritannien. Den förskjutning av ansvar som här 
skådats, från det offentliga till det privata, kan förklaras som en form av governance. 
Nätverkskontakterna mellan kommunen och Lidén Data Gruppen möjliggör den för 
ändamålet mest effektiva styrformen både vad gäller kostnad och tid. 

Karin Svanäng, bredbandshandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala län, förklarar att där 
marknaden inte sköter utbyggnaden är tanken att bredbandsstödet i Landsbygdsprogrammet 
ska kunna användas för att få till stånd en utbyggnad. Bredbandsstödet kan sökas av 
kommuner, företag, organisationer och föreningar eller byalag för områden på landsbygden 
där en utbyggnad annars inte sker (Länsstyrelsen Uppsala län). Det innebär att statliga 
stödpengar används för att täcka de områden där marknaden inte klarar av att bygga ut. I 
stället för att staten själv bygger ut i dessa områden, till största del bestående av gles- och 
landsbygd, väljer man att genom Landsbygdsprogrammet och bredbandsstödet förflytta 
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ansvaret från central statlig nivå ner till en mer regional och lokal nivå för att bättre beslut ska 
kunna fattas i frågan.  

Valet att flytta ansvaret från central statlig nivå ner på kommunal nivå samt till den 
privata sektorn och den civila befolkningen kan ses som en form av governance. Governance 
är, som både Rhodes (1997) och Stoker (1998) påpekar, ett sätt att beskriva ändrade 
styrformer. Ibland motiveras även beslut om förflyttningar från statlig ner på en mer lokal 
nivå med att graden av demokratiskt inflytande ökar. Staten har genom bredbandsstrategin 
lagt över en del av ansvaret på marknaden och det civila samhället. Därmed använder staten 
sin makt till att tvinga marknaden att sköta utbyggnaden och på så vis undvika ansvaret för 
hur utbyggnaden sker. Förhoppningen är även att spara in på den offentliga sektorns utgifter. 
Många och viktiga insatser har gjorts på frivillig basis, vilket har inneburit att kostnaderna 
för det offentliga har kunnat hållas på förhållandevis låga nivåer (SOU 2013:47, s. 27). I 
likhet med tidningsartikeln De bygger IT-landet (Jewert, Jenny, 2014) ställer jag mig tveksam 
till huruvida den offentliga sektorns utgifter verkligen har kunnat hållas på förhållandevis låga 
nivåer. Jag ställer mig också frågande till varför det är viktigt att minska på de offentligas 
utgifter när det gäller landsbygden. För det är just på landsbygden och genom dess byalag och 
ideellt arbetande som kostnaderna har kunnat hållas ”nere”. I staden utkrävs, mig veterligen, 
inte att något ideellt arbete sker. Där finns i stället tilliten till att marknaden sköter 
utbyggnaden eller att kommunen själv bygger ut sitt stadsnät för att tillgodose sina 
kommunala verksamheter med bredband.  

Samarbetet mellan Tierps kommun och Lidén Data Gruppen tycks från båda parter 
upplevas som positivt. Kommunen behöver inte längre stå för vare sig kostnader eller ansvar 
då Lidén Data Gruppen tar på sig ansvaret för förverkligandet av bredbandsstrategin. Tierps 
kommun är ändå fortfarande delaktig då de enligt både Per Jonsson (chef för 
Medborgarservice på kommunen) och Eric Karlsson (Stadsnätsansvarig, Lidén Data Gruppen) 
ser till att lägga ner slang när de ändå gräver för VA eller liknande. Karlsson berättar vidare 
om det nära samarbetet med kommunen: 

 
Vi har kontinuerliga möten med kommunen angående framtida projekt som t ex utbyggnad av 
villaområden, GC [gång- och cykelväg], fjärrvärme, asfaltering osv. Just för att kunna hålla nere priserna 
och slippa gräva upp vägar helt i onödan. Detta gäller oftast i tätort men kommunen har vissa sträckor där 
speciellt VA kommer schakta och vi kommer vara med på alla deras sträckor. 	  

 
Genom kontinuerlig och god kontakt kan extra arbete och kostnader undvikas för samtliga 
parter.  Den här överenskommelsen mellan kommunen och Lidén Data Gruppen kan enligt 
Stokers (1998) beskrivning förklaras som en form av governance där den offentliga sektorn 
samarbetar med den privata för att göra arbetet så tids- och kostnadseffektivt som möjligt.  
 
4.1.3 Markfrågan 
Just frågan om var slang och fiber ska läggas är en viktig faktor för att ett förverkligande av 
bredbandsutbyggnaden ska kunna ske. Under arbetet med uppsatsen har det tydligt 
framkommit att markfrågan är en avgörande faktor för fortlöpandet av utbyggnaden. I 
samtliga genomförda intervjuer för uppsatsen, har respondenterna påtalat att det finns en 
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problematik kring vems mark som slang och fiber ska läggas ner på. Det är en fråga som 
måste lösas men vem som bär ansvaret tycks vara tudelat. Där kommunen står som markägare 
tycks problemen vara mindre. Där det redan grävts för andra ändamål och där samordning 
kunnat ske uppstår inte heller några större komplikationer.  

Karlsson på Lidén Data Gruppen poängterar att förutsättningarna och ansvaret trots allt 
skiljer sig något mellan boende i tätort och på landsbygden.  
 

För att vi ska kunna genomföra större utbyggnader på landet så behöver vi intressenter och här ligger det 
på dom som bor på landet att prata runt med sina grannar och att det är nu eller aldrig man kan få tillgång 
till den nya infrastrukturen till vettiga kostnader. Sedan prata dom med markägare och kommer överens 
om var vi får gå någonstans. 

 
För byalaget i Månkarbo har turerna varit många kring markfrågan. Flertalet markägare var i 
början positiva men satte sig senare på tvären vilket medförde att dragningen av fiber fick 
planeras om. Anders Lundqvist, ordförande i byalaget, berättar att genom att själv äga mycket 
mark i byn har fiber kunnat dras på den egna marken och därmed har en del problematik 
kunnat undvikas. Genom god kontakt med ett flertal markägare och boende i byn har även ett 
flertal konflikter kunnat undvikas.  

Av en händelse fann man i Månkarbo ytterligare en lösning på problematiken. Lundqvists 
fru såg under en nyhetssändning på TV ett reportage om att …regeringen har gett 
Trafikverket order om att dom ska vara behjälpliga till dom här bredbandsföreningarna så att 
dom kan komma fram.  Det här innebar för byalaget att de kunde lägga över 1,2 kilometer av 
sitt totalt 7,9 kilometer långa byanät i vägrenen istället för på de intilliggande åkrarna. 
Byalaget undkom därmed att betala ersättning till markägarna för markintrång. Dessa 
direktiv, från regeringen till Trafikverket, kan således vara mycket viktiga för att en 
utbyggnad ska kunna ske.   

Enligt Putnam (2001) kan kontakterna mellan markägare förklaras som ett informellt 
socialt kapital som vuxit under lång tid genom att man i byn till exempel hälsar på varandra 
när man möts. Kontakten mellan markägarna som i fallet i Månkarbo, kan även sägas bestå av 
ett formellt socialt kapital då det sedan tidigare finns en vägförening i byn. Genom möten i 
vägföreningen har kontakt och nätverk kunnat byggas mellan markägarna och de boende i 
byn. Tillgången till redan befintliga nätverk och socialt kapital kan förklara hur de i 
Månkarbo har kunnat gå samman i ett byalag för att bygga det egna byanätet. 

Svanäng menar att för att minska problematiken angående var det kan anses mest 
lämpligt att lägga ner fiber har det ansvaret lagts över på landsbygdsborna. Vems mark som 
används samt var det är mest lämpligt att gräva kan vara lättare att ha kännedom om på lokal 
nivå. Svanäng menar vidare att det är mer fördelaktigt om de med lokalkännedom tar detta 
ansvar då det annars skulle kunna resultera i extra arbete i och med att det är svårt att från 
central nivå besluta i frågan. Resultatet blir dock att mer ansvar läggs på det ideellt arbetande 
på landsbygden.  
 
4.1.4 Ideellt arbete  
Utredningen Bredband till alla framhåller att …starka frivilliga, ideella krafter… har setts 
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medverka i vissa län under utbyggnaden av bredband (SOU 2008:40, s. 66). Byalagen 
beskrivs ha stått för grävkostnaderna och nedläggandet av fiber medan operatören stått för 
den tekniska utrustningen, kompetensen samt drift och underhåll. 

I Bredbandsstrategi för Sverige återfinns följande stycke om den gemensamma 
utmaningen som utbyggnaden av bredband är: Organisationers och enskildas engagemang 
kan spela en betydande roll för tillgången till bredband i hela landet. Lokala drivkrafter är av 
stor betydelse inte minst i gles- och landsbygden (N2009/8317/ITP, s. 25). Först beskrivs att 
organisationers och enskildas engagemang kan spela en betydande roll men samtidigt 
poängteras att lokala drivkrafter är av stor betydelse på gles- och landsbygden.  Vad som 
räknas in i begreppet ”lokala drivkrafter” är inte tydligt definierat, men jag förutsätter här att 
det först och främst handlar om ideellt arbetande landsbygdsbor och inte av små företag. I 
likhet med Bredband till alla (SOU 2008:40) framhålls även här att det ska finnas en form av 
engagemang på landsbygden vilket ska hjälpa till att förverkliga strategin.  

Även i Effektivare bredbandsstöd framkommer att det lokala engagemanget varit en 
viktig framgångsfaktor för den svenska bredbandsstrategin (SOU 2013:47, s. 26). Många 
vittnar om att engagemanget för en gemensam sak, i ett byalag, har inneburit ett lyft för 
bygden. Detta lokala engagemang har således haft positiva effekter som inte bara kan mätas i 
hur många som nu har fått tillgång till höghastighetsbredband (SOU 2013:47, s. 26-27). Det 
har alltså setts att ideella krafter, i ett byalag, på frivillig basis gått samman och försett bygden 
med bredband. Det här tycks ha lett fram till att det även i fortsättningen anses gå bra att lägga 
över ansvar på byalag och deras ideella arbete. Vilket tidigare nämndes i metoden är den 
kritiska diskursanalysen ett sätt att se och förstå hur maktutövning sker i text. Staten uttrycker 
tydligt sin maktposition genom att tillskriva landsbygdsborna ett stort ansvar i 
bredbandsutbyggnaden. I och med landsbygdsbornas lägre position i makthierarkin kan de 
inte göra mycket annat än att anpassa sig till vad den med makt uttrycker.  

Det förutsätts att ett visst social kapital finns både individuellt och kollektivt hos 
byalagen. Synen på var det sociala kapitalet finns skiljer sig dock, vilket förklarades i 
teoriavsnittet. Med Bourdieus förklaring skapas byalaget för att den enskilda individen ska 
kunna dra nytta av de andra individernas resurser (Portes, 1998). Medan Putnams (2011) 
förklaring är att det sociala kapitalet skapas genom en stark sammanhållning och tillit, således 
är det kollektivt och finns inom byalaget. Coleman (1988) menar å andra sidan att det sociala 
kapitalet varken återfinns hos individen eller kollektivet, utan i nätverket som individerna i 
byalaget skapar.  I Månkarbo var det tydligt att enskilda individer bidrog med stora kontaktnät 
vilket hela byalaget kunde dra nytta av vid utbyggnaden.  

Följande citat visar ytterligare på den roll som tillskrivits ideella krafter. Lokala ideella 
krafter kan bidra genom eget arbete (t.ex. grävarbete) som en del av ett projekt (SOU 
2008:40, s.64). Ideellt arbete kan alltså vara gynnsamt för utbyggnaden, men samtidigt står 
det inte skrivet att det ska ske. Problem uppstår dock när marknadsaktörer inte anser det 
lönsamt att investera och då ideella krafter mer eller mindre tvingas fram för att få till stånd 
en utbyggnad. Genom att formulera sig på det här viset, tvingas inte någon arbeta ideellt men 
samtidigt har det öppnats upp för att ideellt arbete kan vara nyckeln till att lyckas med 
förverkligandet av bredbandsstrategin. Det finns dock människor som varken har viljan, 
kunskapen eller de ekonomiska möjligheterna att arbeta ideellt. Dessa människor får således 
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inte bredband om det inte är så att de är bosatta i en stad, där marknaden eller det kommunala 
stadsnätet ser till att bredband finns, eller i en by på landsbygden där det finns andra som 
besitter kunskapen och som även är villiga att få till stånd en utbyggnad.  

Svanäng på Länsstyrelsen menar att det samtidigt kan uppstå positiva effekter i bygden 
då man går samman i ett byalag för att ansöka om projektstöd för en bredbandsutbyggnad. 
Det kan skapa ett engagemang som även kan leda till en starkare sammanhållning i bygden, 
vilket i sin tur kan bidra till fortsatt utveckling. Svanäng poängterar samtidigt att 
bredbandsprojektet kan medföra negativa konsekvenser i form av … stor press på de 
människor som driver det här [projekten]… för det är ju väldigt mycket ideellt arbete… Som 
gammalt i folkrörelser och så har man ju alltid lagt ner massa ideell tid men det är inte lika 
självklart idag. Den sammanhållning som Svanäng nämner beskrivs av Putnam (2001) som 
sammanbindande socialt kapital. Westlund & Kobayashi (2013) pekar även ut det 
sammanbindande sociala kapitalet som en nyckel till att skapa överbryggande socialt kapital 
vilket är en förutsättning för att lyckas med ett bredbandsprojekt då byalaget behöver knyta 
kontakter med bland andra bredbandsoperatören.  

 
4.1.5 Ändrade förutsättningar? 
Av de utredningar och skrivelser jag gått igenom som behandlar bredbandsutbyggnaden har 
samtliga placerat landsbygdsborna i en position där de förväntas arbeta ideellt. Även om så 
varit fallet historiskt, det som Svanäng beskriver som folkrörelse, är det inte säkert att den 
drivkraften finns kvar idag. Per automatik är inte varje landsbygdsbo villig att arbeta ideellt, 
men genom diskursen reproduceras bilden av den ideellt arbetande landsbygdsbon. Resultatet 
av den reproducerade bilden är att landsbygdsborna förväntas arbeta ideellt.  

Under besöket i Månkarbo framkommer det tydligt att det finns ett stort socialt kapital i 
bygden. När Lundqvist beskriver de boende i bygden så blir det med orden: … landsbygden 
bebos av några äldre och få unga. Både Lundqvist och Svanäng belyser det faktum att en 
äldre befolkning kan ha lättare att mobilisera sig och arbeta ideellt då de har större och längre 
erfarenhet av just detta. Det här kan förklaras genom att det sociala kapitalet växt under långt 
tid genom bland annat informella och formella möten mellan de boende i byn. Enligt Putnam 
(2001) är de informella mötena viktiga då de kan ses som små investeringar i det sociala 
kapitalet. Den formella kontakten kan ske mellan byborna genom sammankomster i till 
exempel vägföreningen och det var även så processen att få bredband började i Månkarbo. 

I Månkarbo var det tydligt att de var de äldre i byn som engagerade sig i frågan. Kanske 
beror det här på att de har tid och kanske för att de har en vana av att arbeta tillsammans sedan 
tidigare. Det samspel som finns i bygden skulle av Putnam (2001) beskrivas som både 
sammanbindande och överbryggande. Kontakterna inom byalaget är viktiga och dessa kan i 
sin tur bidra med fler kontakter utanför byalaget, alltså vara överbryggande. Ett tydligt 
exempel på när sammanbindande kan hjälpa till att skapa överbryggande socialt kapital var 
vid det tillfället Lundqvist tog kontakt med en av de boende i byn, en kvinna med 
chefsanställning på Trafikverket för samordning av allt vägarbete i Mellansverige. Kvinnan 
kunde genom sin anställning på Trafikverket bidra med kontakter vilket i sin tur resulterade i 
att en specifik delsträcka i byanätet kunde genomföras på ett snabbare och smidigare sätt än 
man först trott. Av Lundqvist framkommer att genom sin personliga kontakt med kvinnan 
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kunde processen ske på bara några få veckor. Då Lidén Data Gruppen tidigare varit i kontakt 
med kvinnan, då genom hennes position som anställd, så har processen tagit upp emot ett 
halvår, enligt Lundqvist.  

Föreningen i Månkarbo har under processens gång kunnat söka hjälp hos Lidén Data 
Gruppen. Lundqvist berättar om den personliga kontakten som uppkommit med Eric Karlsson 
på företaget. Det här kan förklaras som en form av överbryggande socialt kapital där 
landsbygdsbornas kontakt med bredbandsföretaget sträcker sig utanför det sammanbindande 
sociala kapitalets nätverk.   

Det är även intressant att notera att det ideella arbetet som genomförs av landsbygdsborna 
kan räknas in som kommunal finansiering. Det här betyder att en kommun med ideellt aktiva 
invånare på landsbygden inte behöver bekosta den del som de annars är skyldiga att 
finansiera. För en kommun med aktiv landsbygdsbefolkning blir det alltså ”billigare” än vad 
det blir för en kommun som saknar invånare med viljan och möjligheten till ideellt arbete.  
 

Jag föreslår att kommunernas medfinansiering ska vara minst tio procent. Det motsvarar ungefär de 
faktiska nivåerna på den kommunala medfinansieringen i bredbandsprojekten, som hittills har varit elva 
procent. Detta är också motiverat av att bredband nu ska byggas långt ute i glesbygden, vilket kostar mer 
än utbyggnaden i orter och områden hittills (SOU 2008:40, s. 65). 

 
Det är intressant att om man väljer att bosätta sig ute på glesbygden i Sverige så ska man 
tvingas arbeta ideellt för att få tillgång till bredband. Om man istället väljer att bosätta sig i en 
tätort eller stad premieras man. Jag tycker mig härmed se en tendens till en önskan om fortsatt 
avbefolkning på gles- och landsbygden då det ses som kostsamt att ha en befolkning där.  

Det tycks finnas utrymme för förbättringar och effektiviseringar i den svenska 
bredbandsstrategin. Det framkommer i Effektivare bredbandsstöd att den så kallade nedifrån- 
och uppmodellen som tillämpades vid skrivandet av utredningen skulle kunna förbättras 
genom en ökad statlig styrning. Anledningen till en önskad ökad statlig styrning förklaras 
med att det funnits ett allt för stort tolkningsutrymme på både regional nivå och för byalagen. 
Det här har lett fram till vissa tveksamheter i arbetet för berörda parter. Förhoppningen är att 
det genom ökad statlig styrning ska införas fler och tydligare riktlinjer (SOU 2013:47, s. 28).  
 
4.2 Inkludering och exkludering   
 
4.2.1Prioritering av projekt 
Vid utbyggnaden av bredband på landsbygden är det viktigt att så många som möjligt i byn 
får tillgång till byanätet när det väl byggs. Den stora frågan är dock vem det är som bär 
ansvaret för att så många som möjligt inkluderas, det tycks nämligen inte stå helt klart. Det 
framstår som att det vore landsbygdsborna själva, i form av byalag, som bär det yttersta 
ansvaret i frågan. Karin Svanäng på Länsstyrelsen menar att så är fallet. Det enda 
Länsstyrelsen kan bidra med är enligt Svanäng rekommendationer till byalagen att försöka 
inkludera så många som möjligt i byanätet. Svanäng poängterar även att ju fler som är med i 
projektet, desto effektivare fungerar bredbandsstödet. Vid utbetalning av stödet granskar 
Länsstyrelsen samtliga projekt och poängsätter dem för att de projekt som anses mest 
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lönsamma ska vara de som tilldelas det ekonomiska stödet. Svanäng berättar även att man i 
Uppsala län än så länge aldrig har behövt prioritera mellan olika projekt då det funnits pengar 
kvar att dela ut då antalet ansökande varit så lågt.    

Den prioriteringslista som Jordbruksverket tagit fram, och som Länsstyrelsen utgår från 
vid bedömning av vilka sökande byalag som ska tilldelas stöd, är intressant att analysera. En 
av punkterna i listan lyder:  
 

Sökanden har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investeringen 
Prioriteringen syftar till att få projekt som kommit långt i sin planering. Projektet har samlat personer med 
den kompetens som behövs för att kunna genomföra projektet. En säkrad finansiering av projektet 
minskar risken för problem med likviditeten som kan leda till stopp i arbetet.  

Den kompetens som krävs kan komma från utbildning eller att personen har jobbat med liknande 
arbetsuppgifter. Personerna ska vara namngivna i ansökan (Jordbruksverket, 2014a). 

 
Det här innebär alltså att byalag som innehar kunskap och kompetens ges en fördel vid arbetet 
med att tilldelas bredbandsstöd samt att de då även får tillgång till bredband. Liknande 
erfarenheter av sådana snedfördelningar i landsbygdsatsningar har setts av Shucksmith (2000) 
och Ray (1998) i programmet Leader. Program som Leader tenderar att gynna eliten, det vill 
säga de som redan har ett stort socialt kapital och som är handlingskraftiga. Kanske kan 
bredbandsstöden i Landsbygdsprogrammet på lång sikt vara gynnsamma för de som saknar 
den yttersta kompetensen men det förutsätter att programmet även finns kvar i framtiden. Att 
ekonomiskt stöd ges till grupper med högt socialt kapital, vilka med all säkerhet redan har 
större förutsättningar att klara av att lösa och genomföra uppgiften själva, känns som något fel 
prioriterat. Vore det inte bättre att investera i de människor som saknar socialt kapital då det 
är den gruppen som med största sannolikhet är i behov av hjälp. Det känns som en enkel väg 
att ta, att premiera dem som redan har kompetensen för ett genomförande då de med största 
sannolikhet behöver mindre stöd i processen.  
 
4.2.2 Läget i Månkarbo 
Vid tillfället för besöket i Månkarbo i början av december 2014 var det totalt 13 stycken 
hushåll i bygden som betalt avgiften för att få ansluta sig direkt till byanätet. Det var dock 
många av de som valde att inte ansluta sig direkt som ändå var positiva till utbyggnaden av 
bredband i byn. De som valt att avstå såg ändå möjligheten att eventuellt ansluta sig i 
framtiden. Lundqvist visade under rundturen att man planerat för att de flesta hushållen ska 
kunna ansluta sig vid en senare tidpunkt. Karlsson på Lidén Data Gruppen berättar om 
företagets sätt att se på inkluderingen: 
 

…vision är som sagt att alla ska vara med och på tåget för sen kan det bli både kostsamt och 
långa  leveranstider för den som vill ha en efteranslutning när vi är klara. Men vi förbereder så mycket 
som möjligt så vi behöver göra så lite åverkan som möjligt för en efteranslutning. Dvs vi släpper slang 
vid samtliga fastigheter vi passerar även om dom inte ska ha fiber idag, detta för att vi ska slippa skära 
upp asfalt och att få ner kostnaderna  ur den totala synpunkten. 
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Det verkar vara viktigt för både byalaget i Månkarbo och för Lidén Data Gruppen att så 
många som möjligt inkluderas vid utbyggnaden av bredbandet, för att undvika så kallade vita 
fläckar. Vita fläckar kan beskrivas som områden vilka hamnar mellan olika byanät och som 
således står utan anslutning, dessa fläckar vill samtliga aktörer så gott det går undvika. Då 
Lidén Data Gruppen har att följa både den svenska och den för länet gällande strategin om 90 
procentig bredbandstäckning är det klart att de försöker få med så många som möjligt när de 
bygger. Samtidigt går det inte att tvinga någon att ansluta sig, vilket kan vara en bidragande 
faktor till att täckningsgraden, om 90 procent, är svår att nå.  

För att klara av det projekt som bredbandsutbyggnaden på landsbygden innebär är det 
sociala kapitalets sammanbindande, överbryggande och länkande egenskaper viktiga. Ett 
starkt sammanbindande kapital är en viktig grundsten för att ens kunna starta ett projekt. De 
boende i byn behöver gå samman och skapa ett nätverk sinsemellan. Den kunskap och 
kompetens som inte finns inom gruppen kan lättare hämtas utifrån, överbryggande socialt 
kapital, om det från början finns ett starkt sammanbindande socialt kapital. Det länkande 
sociala kapitalet är viktigt, då det är genom det kontakten med Länsstyrelsen, kommunen och 
den privata aktören sker. Anders Lundqvist kan förklaras som en mångsysslare med ett stort 
kontaktnät i byn. Putnam(2001) skulle ha benämnt Lundqvist för macher, då han visar upp ett 
stort engagemang för närsamhället. Efter 30 år i byn tycktes Lundqvist känna eller åtminstone 
veta vilka de flesta är. Det individuella kontaktnät som Lundqvist kan sägas besitta kan ha 
blivit en kollektiv nyttighet för byn då det kan ha bidragit till att möjliggöra projektet. 
Lundqvist kontaktnät kan fungera som både överbryggande och sammanbindande socialt 
kapital.  

Det här med att inkludera och exkludera kan förklaras med den sammanbindande 
funktionen i det sociala kapitalet.  Det är svårt att undgå att det i Månkarbos byalag var de 
äldre som varit den drivande kraften för att få till stånd utbyggnaden. Då bygden i stort även 
tycks bebos av många äldre kan det även indikera på att deras sociala kapital är högt. De har 
ofta bott länge i bygden och känner varandra väl. 
 

Den här mannen är också med, [pekar på ett hus] han är junior på 67 bast. Och han där uppe han är 73. 
Och dem är med [syftar på bredband]. Hans fru är 70. Det är vi som är äldre som har varit mera på hugget 
på det här än ungdomarna varit tycker jag. Grabben där, vita huset, han är väl 28 år eller någonting, ”vet 
inte” säger han, han har gått med i föreningen men inte bestämt sig för att dra in. 

 
De som inte väljer att gå med i byanätet kan riskera att hamna utanför, det vill säga 
exkluderas, från det sammanbindande sociala kapitalet som uppstår mellan dem som väljer att 
vara aktiva i byalaget och sedan även ansluta sig till byanätet. Coleman (1988) menar att det 
sociala kapitalet varken finns hos individen eller kollektivet utan i själva nätverket mellan 
individerna. De som väljer att inte ansluta sig kommer således att exkluderas från det nätverk 
som uppkommer mellan de individer som är med i byanätet. De exkluderade riskerar alltså att 
inte bara bli utan bredband utan även möjligheten att nyttja andra individers resurser, enligt 
Bourdieus synsätt (Portes, 1998).  

Det finns dock en tydlig gräns för vilka som skulle få ingå i Månkarbos byanät. Jag fick 
under mitt besök i byn uppfattningen om att de hade en egen grupp de värnade om.  
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Och sen om dem vill gå på bort åt så [pekar och visar på hus som eventuellt skulle vilja ansluta sig]… För 
där borta finns det också folk som vill, men vi har inte tagit in dem i våran förening. Vi ville ju liksom ha 
det själva va. … Vi försöker få med dem i dom andra byarna som ligger bredvid, då är det större chans att 
vi får dem där pengarna i bidrag tänkte jag. Så så blev det bara. 

 
Det Lundqvist här beskriver kan förklaras genom ett sammanbindande socialt kapital vilket 
exkluderar de som inte innesluts i gruppen. Föreningen i Månkarbo vill behålla byanätet för 
sig själva och således även de nätverk och kontakter som finns tillgängligt inom det. De som 
inkluderas kan i sin tur få åtnjuta de fördelar som finns inom byalaget i form av ett kontaktnät. 
Detta kontaktnät kan bidra till att andra nya projekt kan starta i bygden och då även hjälpa den 
inre utvecklingen på landsbygden.   

Som tidigare har visats kan ett sammanbindande socialt kapital innebära både en 
inkludering men även en exkludering för de som inte får vara delaktiga i byanätet. 
Exkludering kan även uppstå då det är en kostnadsfråga att ansluta sig till byanätet. Det är 
nämligen inte helt gratis att ansluta sig. Lundqvist berättade under intervjun att: 
 

Då bor det en på andra sidan ån här ungefär 500 meter bort fågelvägen, som är datakonsult och jobbar i 
Uppsala och han ville ju ha det [fiber] och så var det ingen annan där runt i kring som ville ha det. Så då 
frågade han vad det skulle kosta. Det skulle kosta honom 80-90 tusen att få fram här, så det blev inge. 

 
Datakonsulten som Lundqvist berättar om har således en möjlighet att få vara en del av 
byalaget i Månkarbo och ingå i det sammanbindande sociala kapitalet. Datakonsulten väljer 
dock att avstå då det för honom skulle vara allt för kostsamt att ansluta sig. Han blir då 
exkluderad, både från bredband och det sociala kapitalet. Det är trots det ekonomiska stöd 
som kan ansökas i Landsbygdsprogrammet en dyr historia att få bredband på landsbygden. 
Särskilt då alla inte är villiga att ansluta sig. För datakonsulten och de boende i dennes by 
innebär det att de exkluderas, men möjligheten finns fortfarande att bilda ett eget byalag och 
bygga ett eget byanät. I framtiden kan det dock bli så att det i Uppsala län kan bli svårt att 
tilldelades bredbandsstöd om antalet sökande projekt ökar. Det är de ansökningar som anses 
mest lönsamma som kommer att premieras, vilket innebär att det finns en risk att byar blir 
utan både stöd och bredband och således exkluderas. I likhet med den diskursanalys som 
genomfördes på Jordbruksverkets prioriteringslista och de tidigare erfarenheterna av Leader 
(Ray, 1998 & Shucksmith, 2000) är det de byalag som besitter kunskap, kompetens och 
genomförande kapacitet som har bäst utsikter för att tilldelas stöd. Medan den grupp som 
främst är i behov av stöd exkluderas och hamnar ännu längre efter i utvecklingen.   
 
5. SLUTSATSER 
 
I det ovan redovisade materialet avsåg jag att försöka besvara uppsatsens syfte och 
frågeställningar. För att påminna läsaren avser jag nu att först åter presentera dessa och sedan 
kort försöka sammanfatta vilka slutsatser som kan dras av arbetet. Uppsatsens syfte var att 
skapa en övergripande bild av den svenska bredbandsstrategin. Genom att ta reda på 
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ansvarsfördelningens utformning samt vilken roll som tillskrivits landsbygdsborna hoppas jag 
kunna skapa detta. Även problematiken med inkludering och exkludering vid deltagandet i 
byanäten undersöktes. Nedan så sammanfattar jag nu vad jag kommit fram till.  

Det är staten som har det övergripande ansvaret för att den svenska bredbandsstrategin 
förverkligas. För att lyckas genomföra målet, om att 90 procent av befolkningen ska ha 
tillgång till bredbandshastigheter om 100 Mbit/s, har staten valt att förlägga stora delar av 
ansvaret på marknadsaktörer. Även kommunerna tillskrivs en viktig roll i processen. I den 
genomförda fallstudien i Uppsala län framkommer ett samarbete mellan Lidén Data Gruppen 
och Tierps kommun där den förstnämnda är den drivande och genomförande kraften medan 
kommunen hjälper till och underlättar arbetet. Det är alltså tal om ett samarbete mellan den 
offentliga och privata sektorn. Det förutsätts samtidigt att ett ideellt arbete sker på 
landsbygden, genom arbete i byalag, för att få till stånd en utbyggnad då marknadsaktörer inte 
ser någon lönsamhet i en utbyggnad. Ett statligt ekonomiskt stöd finns att söka för byalag 
genom Jordbruksverkets Landsbygdsprogram, vilket betalas ut av Länsstyrelsen.  

 Genomgående i hela arbetet med uppsatsen tycker jag mig ha sett att landsbygdsborna 
förväntas ta ett stort ansvar för sin egen utveckling. Vill en landsbygdsbo ha bredband, ja då 
får hen se till att skaffa bredband själv. Den ideella arbetskraften som återfinns på 
landsbygden nämns ofta i regeringens dokument och utredningar som en självklarhet och som 
en styrka hos landsbygden. Det är genom tillgången till makt som regeringen kan tillskriva 
landsbygdsborna detta ansvar, vilka står maktlösa i frågan. I likhet med vad jag såg i analysen 
menar jag att det per automatik inte innebär att varje enskild landsbygdsbo är villig att arbeta 
ideellt, men genom diskursen reproduceras bilden om den ideellt arbetande landsbygdsbon. 
Resultatet av den reproducerade bilden är att landsbygdsborna förväntas arbeta ideellt. Men 
tänk om det håller på att förändras? Karin Svanäng på Länsstyrelsen i Uppsala län 
poängterade just detta under intervjun, att det inte är lika självklart idag att lägga ner tid på att 
arbeta ideellt. I den gamla folkrörelsen var det en självklarhet men idag tycks läget vara något 
annorlunda. Jag tror att en viktig förutsättning för att lyckas uppnå målen om en 90 procentig 
bredbandstäckning är en engagerad befolkning som själva ser nyttan av tillgången till 
bredband. Att ett statligt uppsatt mål, ska förverkligas av byalag och inte av staten själv 
upplever jag som något märkligt. Om landsbygdsborna inte själva tror att bredbandet är 
absolut nödvändigt för dem kommer de inte heller välja att lägga ner ideellt arbete eller 
bekosta de material som behövs. Om staten eller marknaden i stället stått för alla materiella 
kostnaderna som uppkommer i processen hade det kanske upplevts som mer överkomligt för 
landsbygdsborna att arbeta ideellt med själva projekteringen, då det i så fall skulle bli deras 
enda ”utgift”. Men då det är en fråga om flera tiotusentalskronor per hushåll för materialet, 
trots stöd, kan det kännas motigt att engagera sig.  

Både Shucksmith (2000) och Ray (1998) såg i sina studier att Leader-programmet 
gynnade eliten i Storbritannien. Eliten förklarades vara de grupper som innehade ett stort 
socialt kapital och som sedan tidigare var vana att arbeta tillsammans för att nå mål. Det 
slutsatser jag kan dra efter att ha genomfört intervjuer med samtliga berörda parter i Uppsala 
län, är att det finns en klar fördel om byalaget tidigare arbetat tillsammans och att någon i 
byalaget besitter ett stort nätverk av kontakter och som även har möjlighet att lägga ner 
mycket tid på projektet. I Månkarbo har det tidigare förekommit både ideellt arbete och 
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samarbete inom byn, bland annat har de en vägförening. Det bildades inför arbetet med 
bredband ett nytt byalag där de som var intresserade av bredband deltog. Genom att tidigare 
ha arbetet tillsammans och då inneha en form av sammanbindande socialt kapital och 
säkerligen även ett överbryggande socialt kapital, så var förutsättningarna goda för att 
återigen kunna genomföra ett projekt.  

I Månkarbo har de trots allt lyckats ta till sig det projektstöd som finns att söka i 
Landsbygdsprogrammet och även fått till stånd ett eget byanät. Det blir därför svårt att i den 
här uppsatsen upptäcka om Landsbygdsprogrammet dras med liknande problem som Leader 
då jag valde att undersöka ett byalag som lyckats med arbetet. För att få svar på om 
problemen återfinns i Landsbygdsprogrammet krävs en större undersökning där man 
undersöker varför inte alla byalag/föreningar har sökt stöd. Är det en fråga om avsaknad av 
socialt kapital eller är anledningen bara ett bristande intresse?   

Det framkommer tydligt i arbetet med uppsatsen att utbyggnaden av bredband på 
landsbygden både medför inkluderingar och exkluderingar. Inkluderingen återspeglar de som 
är med i byalaget och som arbetar med att få bredband. Byalaget bildar en sluten grupp där 
medlemmarna får tillgång till ett nätverk av kontakter som kan nyttjas. De får även tillgång 
till bredband. De som väljer att avstå från att vara delaktiga i byanätet exkluderas inte bara 
från tillgången till bredband utan även från tillgången till de nätverk och sociala kapital som 
återfinns i byalaget. En ytterligare problematik som kan uppstå är de områden som hamnar 
mellan eller utelämnas från byanäten, så kallade vita fläckar. Dessa områden kommer i 
framtiden skapa problem och vara kostnadskrävande för den som då ansvarar för det. Det 
yttersta ansvaret för att undvika vita fläckar läggs idag på byalagen, trots att det borde vara ett 
intresse för kommunen att se till att deras befolkning tillgodoses med bredband.  

Jag kan dock se vissa fördelar med att förlägga mycket ansvar på lokal nivå i arbetet med 
bredband. Markägarfrågan är ett tydligt dilemma som ofta löses bäst på lokal nivå där 
kännedom finns om var det är mest lämpligt att lägga ned slang och fiber.  

Den prioritering av projekt som görs av Länsstyrelsen, utefter de poängsystem som 
konstruerats av Jordbruksverket, innebär inte bara att vissa projekt sållas bort utan även att 
man sätter upp krav på det ideella arbetet. Det här innebär att projekt som genomförs ideellt 
på landsbygden helt plötsligt inte lever upp till krav som nu tycks finnas. Jag förstår dock att 
det behöver finnas vissa former av krav. Det går inte att ge ut stöd till projekt som inte 
kommer att slutföras. Men det faktum att ideellt arbete helt plötsligt faktiskt inte alls är 
frivilligt i den mån det från början kanske var är skrämmande. Det här speglar även den 
diskurs av landsbygden som finns. I flera utredningar och skrivelser från regeringen finner 
läsaren tydliga tecken på att stad och land ses och således även behandlas på olika sätt. Jag får 
känslan att man från regeringens sida räknar med att de boende på landsbygden själva tar 
ansvar för att saker och ting blir gjorda. Frågan är om man förväntar sig samma sak av de 
boende i staden? Hur skillnaderna i ansvarsfördelning ser ut mellan stad och landsbygd skulle 
vara mycket intressant att undersöka, det får göras i ett senare arbete.   
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6. EFTERORD 
	  
Efter att ha genomfört den här fallstudien och diskursanalysen har min ståndpunkt i frågan om 
den svenska bredbandsstrategin förändrats något. Från att först ha sett strategin som en 
självklarhet och enorm möjlighet till utveckling för landsbygden, till att nu se den lite som ett 
nödvändigt ont. Jag håller dock fast vid att det är en stor utvecklingsmöjlighet att få tillgång 
till höga bredbandshastigheter men frågan är om det ansvar som landsbygdsbefolkningen 
tvingas ta är rimlig och om 90 procent av befolkningen måste ha tillgång till det? 	  
 
7. KÄLLFÖRTECKNING 
 
Referenser 
 
Bergström, G. & Boréus, K. (2012). Diskursanalys. I Bergström, G. & Boréus, K., (red), 

Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 
Studentlitteratur, Lund. s. 353-415. 

Bredbandsforums Kommungrupp. (2012) Bredbandsguiden – En handbok för kommunerna. 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, Stockholm.  
Coleman, J.S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital, The American Journal 

of Sociology, 94 (1), s. 95-120. 
Dalen, M., Kärnekull, B. & Kärnekull, E. (2008). Intervju som metod. Gleerups utbildning, 

Malmö. 
de Vylder, S. (2007). Utvecklingens drivkrafter. Om fattigdom, rikedom och rättvisa i 

världen. Forum Syd, Stockholm. 
Engdahl, O. & Larsson, B. (2011). Sociologiska perspektiv: grundläggande begrepp och 

teorier. Studentlitteratur, Lund.  
Forsberg, G. (2005). Landsbygder i omvandling. I Berger, S. & Forsberg, G. (Red.) 

Planeringens utmaningar och tillämpningar. Konsultförlaget/Uppsala Publishing House, 
Uppsala, s. 203-214. 

Jewert, Jenny, (2014). De bygger IT-landet. Dagens Nyheter, 21 oktober. [Elektronisk] 
Mediearkivet. [Hämtad 2014-12-01].  

Lindström, M. (2005). Socialt kapital och samhällets miniatyrisering. Statsvetenskaplig 
Tidskrift, 107 (1), s. 5-28. 

N2009/8317/ITP, Bredbandsstrategi för Sverige. Rapport från Näringsdepartementet och 
Svensk Information. 

Pierre, J. (2010). Decentralisering, governance och institutionell förändring. I Rothstein, B. 
(red) & Ahlbäck Öberg, S. & Studieförbundet Näringsliv och samhälle, Politik som 
organisation: förvaltningspolitikens grundproblem, SNS förlag, Stockholm. s. 245-268. 

Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. Annual 
Review of Sociology, 24, s. 1-24 

Putnam, R.D. (2001). Den ensamme bowlaren: den amerikanska medborgarandans 
upplösning och förnyelse, Stockholm: SNS förlag.  

Putnam, R.D. (2011). Den fungerande demokratin: medborgarandans rötter i Italien, 
Stockholm: SNS förlag. 



30	  
	  

Ray, C. (1998). Culture, intellectual property and territorial rural development. Sociologia 
Ruralis, 38 (1), s. 3-20. 

Regionförbundet Uppsala län, Länsstyrelsen Uppsala län & Landstinget i Uppsala län. (2013). 
Digital agenda för Uppsala län 1.0, Del 1 – Mål och strategier. Tryck: KPH – 
Trycksaksbolaget.  

Rhodes, R.A.W. (1997). Understanding governance: policy networks, governance, reflexivity 
and accountability. Policy Press. Buckingham 

Rothstein, B. (2002) Socialt kapital – ett genombrott for en ny samhällsvetenskaplig teori. I 
Sören Holmberg & Lennart Weibull (eds.). Det våras för politiken. Göteborg. SOM-
institutet, Göteborgs universitet.  

Schucksmith, M. (2000). Endogenous development, social capital and social inclusion: 
Perspectives from LEADER in the UK. Sociologia Ruralis, 40 (2), 208-218. 

Skr. 2008/09:167. En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder 
Näringsdepartementet. Stockholm 

SOU 2008:40. Bredband till hela landet.  Näringsdepartementet. Betänkande av Utredningen 
Bredband 2013. Stockholm, Fritzes.  

SOU 2013:47. Effektivare bredbandsstöd. Näringsdepartementet.  Delbetänkande av 
Utredningen om utvärdering av bredbandsstrategin. Stockholm, Fritzes 

Stenbacka, S. (2013). Byanätsprocessen: teoretiska utgångspunkter för att förstå det lokala 
ledarskapet. Bredbandsformum. En forskningsrapport för Bredbandsforums arbetsgrupp 
om Byanät.  

Stoker, G. (1998). Governance as Theory: Five Propositions. International Social Science 
Journal, 50 (1),  s. 17-28. 

Ward, N. & Brown, D.L (2009). Placing the rural in regional development. Regional Studies, 
43(10), s. 1237-1244. 

Westlund, H. & Kobayashi, K. (2013) Social capital and sustainable urban–rural relationships 
in the global knowledge society.  I Westlund, H. & Kobayashi, K. (red) Social capital and 
rural development in the knowledge society: electronic resource, Edward Elgar 
Publishing, Cheltenham. s. 1-17. 

Winther Jørgensen, M., Phillips, L. & Torhell, S. (2000). Diskursanalys som teori och metod. 
Studentlitteratur, Lund.  

Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: toward a theoretical 
synthesis and policy framework. Theory and Society, 27(2), s. 151-208. 

 
Internetkällor 
 
Bredbandsforum. Bredbandsmål. 

http://www.bredbandivarldsklass.se/bredbandsstrategier-for-sverige/Bredbandsstrategi-
for-Sverige/Bredbandsmal/ [Hämtad	  den	  2014-‐11-‐25].  

Jordbruksverket (2014a) Poängsättning och prioritering. 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/projektstod20
14/bredband/poangsattningochprioritering.4.37e9ac46144f41921cd2ceb3.html [Hämtad	  
den	  2014-‐11-‐27].  

Jordbruksverket (2014b) Vad är landsbygdsprogrammet? 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/visionerochprogram
/landsbygdsprogrammet20142020/vadarlandsbygdsprogrammet.4.1b8a384c144437186ea
10a.html [Hämtad	  den	  2014-‐11-‐27].  

Jordbruksverket (2014c) Vad är leader? 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/lokaltleddutveckling
genomleader/leader20072013/vadarleader.4.58f2066813fc03d6a202bc.html [Hämtad 



31	  
	  

den 2014-11-27]. 
Lundquist, L. (2014) Nationalencyklopedin. Socialt kapital. 

www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/socialt-kapital [Hämtad	  den	  2014-‐11-‐27].  
Länsstyrelsen Uppsala län. Bredbandsstöd. 

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-
och-it/bredbandsstod-/Pages/default.aspx [Hämtad	  den	  2014-‐12-‐01].  

Post- och Telestyrelsen (2013). Bredbandskartan. 
http://bredbandskartan.pts.se/ [Hämtad	  den	  2015-‐01-‐07].  

Tierps kommun (2013) Pressmeddelande: Tierps kommun först i landet med unik lösning för 
utbyggnad av bredband.  
http://www.tierp.se/kommun-och-politik/press--och-informationsmaterial/arkiv-
pressmeddelanden/nyheter-pressmeddelanden/2013-03-08-tierps-kommun-forst-i-landet-
med-unik-losning-for-utbyggnad-av-bredband.html [Hämtad	  den	  2014-‐12-‐01].  

Wittmer, D. P (2007). Encyclopedia of Business Ethics and Society. Social Capital. 
http://www.sage-
ereference.com.ezproxy.its.uu.se/view/ethics/n749.xml?rskey=UQ2uOT&row=1 
[Hämtad	  den	  2014-‐11-‐28].  

 
Intervjuer 
 
Jonsson, Per, 141128, chef för Medborgarservice på Tierps kommun. 
Svanäng, Karin, 141205, bredbandshandläggare vid Länsstyrelsen i Uppsala län. 
Lundqvist, Anders, 141208, ordförande i byalaget i Månkarbo. 
Karlsson, Eric, 141229, Stadsnätsanasvarig på Lidén Data Gruppen.  
 

 

 


