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Under de senaste decennierna har ständig utveckling av ny teknik, digitalisering, ökad 

globalisering och nya konsumentförväntningar resulterat i alltmer snabbföränderliga 

marknader och mer komplex konkurrens. I takt med denna utveckling har innovation blivit en 

viktig förmåga för både företag och länder inom EU för att bibehålla position och konkurrens-

kraft. 

 

Ser man tvärs över olika branscher, så driver innovation inom high-tech, ICT och 

digitalisering även innovation och utveckling inom andra branscher samt övriga delar av 

samhället och skapar ofta nya affärsmodeller som snarast liknar komplexa ekosystem. Ett 

tydligt sådant exempel är Apple och introduktionen av smartphones som inte bara förändrat 

hur vi ringer och för samtal med varandra, utan även haft stor påverkan på andra områden 

såsom transporttjänster, musikkonsumtion och bankärenden för att nämna några exempel. 

High-tech och ICT branschen och digitalisering är således viktiga ”motorer” för innovation 

och tillväxt för flera branscher och samhället i stort. Stockholm har i sammanhanget varit 

framgångsrikt och varit hem för fem stycken så kallade ”unicorns”1  – Skype, Klarna, King, 

Spotify, Mojang – som alla verkar inom den digitala sektorn. 

 

I diskussion med ett flertal aktörer inom high-tech och ICT området är det tydligt att en 

välutvecklad bredbandsinfrastruktur är en av grundpelarna för en god utveckling av high-tech 

och ICT-branschen. Dessa aktörer har bland annat uttryckt att tillgång till fiberinfrastruktur 

”skapar nya möjligheter både för oss och våra kunder att använda och utveckla nya, 

innovativa tjänster2” och att ”Fiberinfrastrukturen har mycket stark påverkan för den 

mångfald av tjänster vi kan erbjuda, som i slutändan också påverkar de möjligheter våra 

slutkonsumenter får 3”. 

 

Intervjuer med ett antal små och medelstora företag (SMF) har även tydliggjort vikten av att 

vara förberedd inför framtiden med bredbandsinfrastruktur som klarar framtida behov. En 

majoritet av de intervjuade företagen svarar att fiber har varit näst intill eller direkt avgörande 

för att kunna bedriva affärs- och tjänsteutveckling vilket i sin tur varit avgörande för att kunna 

pådriva tillväxt. Bredbandsinfrastrukturen har även påverkat dessa företags möjligheter att 

nå ut till nya marknader. Vikten av detta för ekonomisk utveckling, tillväxt och innovation har 

även belysts i en nyligen publicerad OECD-rapport som visar att höga bredbandshastigheter 

bidrar till ekonomisk tillväxt.4 Studien tydliggör att fiberinfrastrukturens täckning är en viktig 

investering för innovation och framtida tillväxt. Vidare har Deloitte tidigare genomfört ett 

flertal studier som visat betydelsen av en öppen och operatörsneutral tillgång till 

fiberinfrastruktur, bland annat genom dess främjande av operatörers och 

tjänsteleverantörers möjlighet att utveckla och driva tjänsteutveckling och innovation.5 

 

Med ovan som bakgrund och på uppdrag av Stokab, har Deloitte genomfört en undersökning 

av kopplingen mellan en stads fiberinfrastruktur och dess innovationsförmåga inom high-

tech, ICT och den digitala sektorn. Sex städer har omfattats av undersökningen: Stockholm, 

London, Köpenhamn, Paris, Berlin och Amsterdam. Tre olika innovationsindikatorer – antal 

patentansökningar och antal anställda inom high-tech och ICT samt mängden riskkapital-

investeringar i den digitala sektorn har studerats. Fiberinfrastrukturens betydelse har därefter 

                                                      
1 Unicorns är tech start-ups som har en värdering på över 1 miljard US 
2 Net4mobility (2016): Intervju 
3 Bahnhof (2016): Intervju 
4 Mölleryd, B. (2015): “Development of High-speed Networks and the Role of Municipal Networks” 
5 Deloitte (2013): ”Kommunikationsinfrastrukturens betydelse för bredbandsmarknaden” 
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analyserats genom att innovationsindikatorerna korrelerats med täckningen av fiber-

infrastruktur i de utvalda städerna. 

 

Fallstudierna visar att det finns en bestämd positiv relation mellan innovation inom high-tech 

och ICT-branschen och en stads fiberinfrastruktur. Stockholm placerar sig högst både 

avseende innovation och täckning tack vare sin väl utbyggda fiberinfrastruktur. 

Undersökningen tydliggör vikten av att investera i och säkerställa en god fiberinfrastruktur för 

att möjliggöra en hög innovationsförmåga inom high-tech, ICT och digitala produkter och 

tjänster. I tillägg, då de nämnda branscherna ofta är drivande av utveckling och innovation 

inom även andra branscher, belyser undersökningen vikten av en god fiberinfrastruktur för 

innovation och tillväxt i marknaden och i samhället generellt. Detta gäller i än högre grad för 

såväl städer med en mindre hemmamarknad som för mindre städers konkurrenskraft i 

förhållande till större städer.  

 

Rapporten visar fiberinfrastrukturens betydelse idag, men även att denna kommer att bli allt 

viktigare för framtida tillväxt och innovation inom områden som Internet of Things (IoT), 5G 

och ”smarta städer”. Alla dessa tre områden förutspås en explosiv tillväxt och kräver en 

mycket god underliggande fiberinfrastruktur för att de tekniska kraven och förutsättningarna 

ska kunna tillgodoses fullt ut och ger därmed än tydligare skäl att investera i en väl utbyggd 

fiberinfrastruktur. Detta understryks också av rapportens intervjuer med SMF:er, vilka tydlig-

gjort att det redan nu finns stora potentialer för SMF:er att främjas av tillgång till en god 

fiberinfrastruktur.  

 

Då innovationsgraden inom high-tech och ICT-branschen spelar en allt viktigare roll för 

innovation inom såväl traditionella tjänstemarknader som mogna industriella marknader är 

det således av stor vikt för de städer och regioner som vill ligga i framkant av innovation att 

investera i en väl utbyggd fiberinfrastruktur. Detta kräver strategiska beslut redan idag. I 

detta avseende kan vidare arbeten och undersökningar som belyser sambandet mellan 

innovation och investeringar i fiberinfrastruktur samt dess vikt för europeisk tillväxt och 

utveckling utgöra ett stöd. 
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Under de senaste decennierna har ständig utveckling av ny teknik, digitalisering, ökad 

globalisering och nya konsumentförväntningar resulterat i alltmer snabbföränderliga 

marknader och mer komplex konkurrens. I takt med denna utveckling har innovation blivit en 

viktig förmåga för både företag och länder inom EU för att bibehålla position och 

konkurrenskraft.6 

 

Många branscher genomgår idag kraftiga förändringar och samhället i stort har även erfarit 

en ökad utvecklingstakt. Till skillnad från tidigare, är ett bolags historiska framgång idag inte 

nödvändigtvis en stark indikator för att bolaget kommer fortsätta lyckas framöver. Jämför 

man Fortune 500 – listan med de 500 största företagen i USA – från mitten av 50-talet med 

samma lista idag, ser man att det endast är omkring 10 % av företagen som finns kvar och 

då oftast med en verksamhet som avsevärt förändrats.7 Nästan 90 % av företagen har 

försvunnit trots att de tidigare var ledande inom sina marknader. Detta, i kombination med att 

medellivslängden för företag har gått från 70 år i mitten på 50-talet till 15 år idag, tydliggör 

behovet av att investera i innovationsfrämjande processer samt nya produkter och tjänster 

för att kunna klara en tilltagande konkurrens och en alltmer snabbföränderlig marknad.8 

 

Innovation definieras enligt OECD som ”implementeringen av en ny eller signifikant 

förbättrad produkt, process, marknadsförings- eller organisationsmetod inom 

företagsverksamhet, jobborganisation eller externa relationer.”9 Den transformativa kraften 

av en innovation kan innebära att en viss produkt från ett företag förbättras i ett visst 

avseende, men kan även leda till att hela marknader eller industrier förändras och utvecklas. 

Ett välkänt exempel är Apples iPhone, som många telefontillverkare inte bedömde hade en 

framtid då den introducerades, men som sedan dess helt har förändrat mobilmarknaden och 

vår användning av mobiltelefoner. 

 

Den ökande utvecklingstakten och de snabba förändringarna har fört med sig nya exempel 

på innovativa företag, såsom Spotify, Uber och AirBnB, som kunnat revolutionera och skriva 

om spelreglerna för ett flertal traditionella industrier. Undersöker vi dessa snabbväxande 

företag närmare, är det tydligt att flera av dessa har en mycket stark koppling till high-tech, 

ICT och digitalisering. Stockholm har i sammanhanget varit framgångsrikt och varit hem för 

fem stycken så kallade ”unicorns”10  – Skype, Klarna, King, Spotify, Mojang – som alla verkar 

inom den digitala sektorn. 

 

Ser man tvärs över olika branscher, så driver innovation inom high-tech, ICT och 

digitalisering även innovation och utveckling inom andra branscher samt övriga delar av 

samhället och skapar ofta nya affärsmodeller som snarast liknar komplexa ekosystem. Som 

fortsättning av exemplet ovan med Apple, är det tydligt att introduktionen av smartphones 

inte bara förändrat hur vi ringer och för samtal med varandra, utan även haft stor påverkan 

på andra områden såsom transporttjänster, musikkonsumtion och bankärenden för att 

nämna några exempel. High-tech och ICT branschen och digitalisering är således viktiga 

”motorer” för innovation och tillväxt för flera branscher och samhället i stort. 

 
  

                                                      
6 EU-kommissionen (2010): ”Turning Europe into a true Innovation Union” 
7 American Enterprise Institute (2014): “Fortune 500 firms in 1955 vs. 2014” 
8 Forbes (2013): ”Staying in Business Forever”; Se även Foster (2001): “Creative Destruction” 
9 OECD (2009): ”Innovation in firms: A microeconomic perspective” 
10 Unicorns är tech start-ups som har en värdering på över 1 miljard US 
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Sambandet mellan innovation inom high-tech och ICT och andra branscher styrks bland 

annat av en nyligen publicerad rapport “Stockholm FinTech – An overview of the FinTech 

sector in the greater Stockholm Region” av Stockholm School of Economics i samarbete 

med Stockholm Business Region Development.11 I rapporten framhålls att det är 

anmärkningsvärt att Stockholm visar sådana starka resultat inom FinTech med tanke på 

stadens storlek samt att det inte finns ett omfattande finansiellt ekosystem av acceleratorer, 

inkubatorer och nisch investerare som i många andra europeiska finanscentrum. Detta 

förklaras bland annat av den expansiva utvecklingen av ICT sektorn och hög internet och 

smartphone penetration, vilket skapat ett fördelaktigt klimat och resultat i form av företag 

som Klarna och iZettle liksom Nordnet och Avanza som samtliga är konkurrenter till 

traditionella banker. 

 

I diskussion med ett flertal aktörer inom high-tech och ICT området är det tydligt att en 

välutvecklad bredbandsinfrastruktur är en av grundpelarna för en god utveckling av high-tech 

och ICT-branschen. Exempelvis har bland annat en ledande mobilnätsoperatör, 

Net4mobility, uttryckt att ”utan tillgång till en välfungerande fiberinfrastruktur och framförallt 

svartfiber hade vi inte kunnat leverera ett så pass bra mobilnät som vi gör idag. Med det 

välutbyggda fibernätet i Stockholm har vi nu en mycket god grund att stå på även när t.ex. 

nästa generations mobilnät 5G införs. Detta skapar nya möjligheter både för oss och våra 

kunder att använda och utveckla nya, innovativa tjänster.” 12 

 

Även operatören Bahnhof, som levererar fast bredband, har uttryckt att ”för oss som är 

medelstora nätoperatörer – som inte tillhör topp tre men kanske topp tio i Sverige – är 

möjligheten att hyra svartfiber på likvärdiga villkor helt avgörande för vår verksamhet. Utan 

tillgång till svartfiber har vi ingen möjlighet att pressa våra priser och det skulle heller inte 

vara möjligt att utveckla nya produkter. Fiberinfrastrukturen har mycket stark påverkan för 

den mångfald av tjänster vi kan erbjuda, som i slutändan också påverkar de möjligheter våra 

slutkonsumenter får.” 13 

 

Även i intervjuer och enkäter genomförda med ett flertal SMF:er i företagsområden i 

Stockholm är det tydligt att tillgången till en välutvecklad bredbandsinfrastruktur är väsentlig 

för dessa företags verksamhet. En majoritet svarar att fiber har varit näst intill eller direkt 

avgörande för att kunna bedriva affärs- och tjänsteutveckling vilket i sin tur varit avgörande 

för att kunna pådriva tillväxt. Till exempel har ett SMF som bedriver kontorsuthyrning till 

kommunikatörer uttryckt att ”ingen skulle placera sin verksamhet hos oss om vi inte hade väl 

fungerande och snabb fiber eftersom det är avgörande för deras affärer”.14 Ytterligare 

exempel på hur SMF:er har främjats av en god bredbandsinfrastruktur är ett SMF, verksamt 

inom försäljning av CAD-programvara i Norden, som har konstaterat att ”idag kör vi utan 

problem utbildningar över webben. Vår tidigare ADSL-uppkoppling räckte helt enkelt inte till. 

Idag har vi möjlighet att själva drifta servrar, tack vare fiberuppkopplingens kapacitet.” 

 

Bredbandsinfrastrukturen har även påverkat dessa företags möjligheter att nå ut till nya 

marknader.Bland annat har ett SMF, verksamt inom mjukvaruhantering, svarat att tillgång till 

fiber varit avgörande samt uttryckt att ”vi har många internationella kunder och leverantörer. 

Avstånd mäts inte längre enbart i kilometer, utan även i millisekunder.” Gemensamt för ovan 

SMF:er är att alla dessa (vid undersökningens genomförande) relativt nyligen erhållit tillgång 

till fiber, vilket tydliggör att det redan nu finns stora potentialer för SMF:er att främjas av 

tillgång till en god fiberinfrastruktur. Detta kommer sannolikt även att öka i takt med att 

framtida behov ställer allt större krav på bredbandsinfrastrukturen.  

 

Vikten av tillgång till en god bredbandsinfrastruktur för ekonomisk utveckling, tillväxt och 

innovation har även belysts i en nyligen publicerad OECD-rapport som visar att höga 

bredbandshastigheter bidrar till ekonomisk tillväxt.15 Studien tydliggör att fiberinfrastrukturens 

täckning är en viktig investering för innovation och framtida tillväxt. 

                                                      
11 Wesley-James, N. (2015): “Stockholm FinTech: An overview of the FinTech sector in the greater Stockholm 

Region” 
12 Net4mobility (2016): Intervju 
13 Bahnhof (2016): Intervju 
14 Enkät (2016): ”Fiberinfrastrukturens betydelse”. Se Appendix V. 
15 Mölleryd, B. (2015): “Development of High-speed Networks and the Role of Municipal Networks” 
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Även Ericsson har belyst sambandet mellan ICT och samhällsutvecklingen i sin årliga 

benchmarking studie “Networked Society City Index”.16 Stockholm har rankats som nummer 

ett i denna benchmarking studie för andra året i följd. Rapporten betonar att ICT är en viktig 

grund för mer genomgripande innovation och en process som förändrar befintliga industrier 

och skapar helt nya marknader.  

 

Deloitte har tidigare genomfört ett flertal studier av fiberinfrastrukturens betydelse. Dessa har 

bland annat visat att en öppen och operatörsneutral tillgång till fiberinfrastruktur främjar 

konkurrens och mångfald. Operatörers och tjänsteleverantörers möjlighet att utveckla och 

driva tjänsteutveckling och innovation underlättas och därigenom skapas en större mångfald 

av tjänsteleverantörer och bredare tjänsteutbud för slutkonsumenten.17 

 

Mot ovanstående bakgrund har Stokab givit Deloitte i uppdrag att genomlysa sambandet 

mellan en stads eller regions bredbandsinfraktur, och då med fokus på fiberinfrastrukturen, 

och dess innovationskapacitet inom high-tech, ICT och den digitala sektorn. I denna 

undersökning beskrivs detta samband för Stockholm och fem andra europeiska storstäder. 

                                                      
16 Ericsson (2014): “Networked Society City Index 2014” 
17 Deloitte (2013): ”Kommunikationsinfrastrukturens betydelse för bredbandsmarknaden” 
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I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet och metoden för denna studie. Först beskrivs de 

undersökta fallstudiestäderna, därefter presenteras de innovationsindikatorer och den 

infrastrukturparameter som analyserats. För varje innovationsindikator och för 

infrastruktursparametern har även definitioner och bedömningskriterier beskrivits under 

respektive avsnitt. 

 

 

Undersökta städer 

För att undersöka sambandet mellan innovation inom high-tech, ICT samt den digitala 

sektorn och bredbandsinfrastruktur närmare valdes sex städer i Europa ut som fallstudie-

objekt. Vid valet av städer har kriterierna varit att dessa ska vara huvudstäder, varav några 

ska ha förhållandevis likartad storlek som Stockholm, och att tre av Europas större 

huvudstäder ska ingå. De utvalda städerna är följande: 

 

 Amsterdam 

 Berlin 

 Köpenhamn 

 London 

 Paris 

 Stockholm 

 

Stadsregionen för städerna är definierade utefter EU:s officiella regionindelningssystem 

”Nomenclature of Territorial Units for Statistics” (NUTS) som är indelat i tre hierarkiska 

nivåer. Städerna har i de flesta fall definierats på NUTS-2 nivå, med undantag av London 

som definierats på NUTS-1 nivå. Paris har i vissa fall definierats om som en kombination av 

NUTS-3 regioner för att göra mer rättvisa jämförelser mellan städerna. För fullständiga 

definitioner, se bilaga III. 

 

 

Innovationsindikatorer 

För att kunna mäta en stads/regions innovationsgrad krävs ett omfattande underlag, 

eftersom en mångfald faktorer påverkar innovation och det finns flertalet olika 

innovationsindex som mäter olika aspekter av innovation.18 Denna studie utgår från att mäta 

innovationsgraden utifrån statistiskt säkerställd data som finns tillgänglig på stadsnivå. 

 

Genom en sammanställning av de indikatorer som är vanligt förekommande bland tillförlitliga 

internationella innovationsundersökningar – samt eftersom denna studie ämnar attundersöka 

innovationen inom high-tech, ICT och den digitala sektorn – valdes följande tre 

huvudindikatorer ut: 

 

 Patentansökningar inom high-tech och ICT-sektorn 

 Anställda inom high-techsektorn 

 Investerat riskkapital i nya företag inom den digitala sektorn 

 

Dessa indikatorer återspeglar till stor del resultatet av vad innovation är – nya produkter, nya 

tjänster och ett ökat antal jobbtillfällen. För att möjliggöra en analys av hur innovativa städer 

är jämfört med varandra infördes även en tregradig bedömningsskala. Städerna rankades 

                                                      
18 Några exempel är Global Innovation Index, Innovation Union Scoreboard, Bloomberg Innovation Index 

Tillvägagångssätt och metod 
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efter låg, medel eller hög innovation i relation till varandra. Följande avsnitt kommer att 

behandla ovan utvalda indikatorer i tur och ordning. 

 

Ytterligare faktorer som kan indikera graden av innovation finns t.ex. i mängden kapital 

investerat i forskning- och utvecklingsaktiviteter eller stadens ”entreprenörskultur”. Dessa 

faktorer har dock inte tagits med på grund av bristen på tillförlitlig data på bransch- och 

regionnivå och därmed möjligheten att jämföra olika regioner och städer. 

 

De innovativa företagen motsvarar en liten del av det samlade företagandet. Innovation kan 

vara såväl teknik som affärsmodeller. Innovativa företag kan, trots sitt begränsade antal, 

bidra till att förändra en hel branschs sätt fungera. Innovationsföretagen är därför en viktig 

faktor för den digitala utvecklingen och därmed för samhället i stort. Antalet innovativa 

företag i förhållande till det samlade antalet företagande kan dock inte mätas då det saknas 

tillgång till statistik på stads/regionnivå. 

 

Patentansökningar inom high-tech och ICT 

Definition 

Ett av de vanligaste sätten att estimera en viss stad eller regions innovationsförmåga är 

genom att mäta antalet patentansökningar från denna stad eller region. En stad som är 

innovativ genererar en stor mängd nya produkter och lösningar, vilket leder till att staden 

producerar en stor andel nya patentansökningar. 

 

För att jämföra de utvalda städerna på lika villkor undersöktes patentansökningar som 

gjordes direkt till det europeiska patentverket (EPC-patent) och ansökningar som gjordes 

under den internationella patentöverenskommelsen (PCT) designerade åt det europeiska 

patentverket (Euro-PCT-patent). Endast patent som ingick i EU:s definitioner av high-tech 

och ICT-patent räknades. För läsbarhetens skull benämns ”patentansökningar inom high-

tech och ICT” hädanefter som ”patentansökningar” i de följande avsnitten av denna studie. 

 

Data har hämtats från den europeiska patentbyråns statistiskdatabas PATSTAT19. För 

fullständig klassifikationssinformation, se bilaga III. 

 

Bedömning 

En stad med ett högre antal patentansökningar bedöms vara mer innovativ. Det totala 

antalet patentansökningar från en stad jämfördes med antalet invånare i respektive stad för 

att lättare kunna ge en bild av vilka städer som hade ett högt antal patentansökningar relativt 

dess storlek. 

 

Gränssnittsvärdet för bedömningsskalan - låg, medium, hög - beräknades baserat på 

medelvärdet av antalet patentansökningar per miljon invånare för städerna. Därefter 

definierades den övre gränsen för ”medelspannet” till 150 % av medelvärdet och den undre 

gränsen för samma spann till 50 %. Gränserna har markerats ut i följande graf. 

                                                      
19 EPO Worldwide Patent Statistical Database (PATSTAT) 
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Anställda inom high-techsektorn 

Definition 

En hög andel anställda inom high-tech och ICT-sektorn bedöms öka en stads kapacitet till att 

bedriva innovativa processer. För denna innovationsindikator har high-techsektorn 

definierats efter EU-kommissionens branschindelningssystem NACE20. High-techsektorn här 

definieras som de industrisektorer som faller under kategorin ”knowledge-intensive high-tech 

service sectors” och inkluderar aktiviteter såsom telekommunikationstjänster, dator och 

programmeringstjänster, informationsdelningstjänster och så vidare. För fullständig 

definition, se bilaga III. 

 

Andelen anställda inom high-techsektorn beräknades genom att ta antalet anställda inom 

high-tech delat på det totala antalet av invånare med anställning i den undersökta staden. 

 

Bedömning 

Ju högre andel av anställda inom high-tech en stad har, ju mer kapacitet för att driva 

innovation bedöms staden besitta. Likt föregående indikator definierades gränserna på 

bedömningsskalan genom att utgå från medelvärdet av andel anställda inom high-tech för 

alla undersökta städer. Den övre och undre gränsen bestämdes till 125 % respektive 75 % 

av medelvärdet, detta på grund av att spannet av de slutgiltiga värdena var mindre än för 

föregående indikator (antal patentansökningar). 

                                                      
20 Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Rev. 2 (förkortat NACE, Rev 2) 

Figur 1. Illustrativ graf för bedömning av patentansökningar inom high-tech 
och ICT. 



 

  10 

 

  

Figur 2. Illustrativ graf för bedömning av andel anställda inom high-
techsektorn. 
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Investerat riskkapital i nya företag inom den digitala sektorn 

Definition 

Idag talar man ofta om innovation i samband med det tilltagande intresset för 

entreprenörskap. Entreprenörskap beskrivs ofta som en viktig drivkraft för innovation och 

som tidigare nämnts finns det på EU-nivå både initiativ som ämnar att främja 

entreprenörskap och även institut med detta som uttalat syfte.21 

 

För att kunna bedöma graden av entreprenörskap – och genom detta även graden av 

innovation – hos en stad undersöktes mängden riskkapital som investeras i nya företag. Med 

nya företag avses alla företag som befinner sig i lanseringsfas (seed-investering), tidig 

utvecklingsfas (early stage-investering) eller expansionsfas (later stage venture-investering). 

 

Endast kapital som investerades i nya företag inom den digitala sektorn beaktades.22 Med 

digital sektor avses i det här fallet de företag som har en hög andel aktiviteter inom 

sektorerna för internet-mjukvara och internet-tjänster, mobil-mjukvara och mobil-tjänster, e-

handel, m-handel och liknande närliggande branscher. För full definition, se bilaga III. 

 

Bedömning 

För att kunna jämföra städerna sinsemellan jämförs kvoten mellan mängden investerat 

riskkapital och BNP (justerat på köpkraft) för respektive stad. Ju större kvoten är, ju mer 

innovativ bedöms staden vara.  

 

Som för föregående indikatorer räknades även medelvärdet ut för att definiera 

bedömningsskalan. Den övre och undre gränsen för medelspannet definierades till 150 % 

respektive 50 % av medelvärdet. Dessa har markerats ut i grafen nedan. 

Figur 3. Illustrativ graf för bedömning av investerat riskkapital i nya företag inom den digitala 

sektorn. 

 

  

                                                      
21 Se bl. a. World Economic Forum (2015) – ”How can Europe become more innovative?”; Svenskt Näringsliv 

(2013) – “Ökat intresse för företagande bland studenter”; European Institute of Innovation & Technology (2015), 

European Commission (2014) – “Entrepreneurship and Innovation Programme”. 
22 Definition av digital sektor är tagen från datakällan CB Insights. 
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Bredbandsinfrastruktur 

Det finns i huvudsak tre underliggande bredbandsinfrastrukturer som möjliggör leverans av 

fast bredband. Dessa tre är fibernätet (används för alla former av elektronisk kommunikation 

dock främst för höghastighetsbredband), kopparnätet (ursprungligen byggt för fast telefoni) 

och koaxnätet (ursprungligen byggt för kabel-TV). 

 

I de kommande avsnitten presenteras först en kortfattad jämförelse av de olika 

infrastrukturerna och deras tillhörande bredbandstekniker och därefter definieras den 

parameter som valdes ut – täckning – för att analysera nivån av bredbandsinfrastruktur i de 

undersökta städerna. 

 

Nedan följer en jämförelse mellan de olika egenskaperna hos dessa tre nät med avseende 

på leverans av bredband23: 

 

 Fiber (FTTH/B) Koax Koppar 

Mest 

kommersiellt 

tillämpade 

bredbands-

tekniken 

GbE/GPON DOCSIS 3.0 VDSL2  

Hastigheter  

(ner/upp) 

1/1 Gbps (eller högre)  300/50 Mbps 60/10 Mbps 

Avstånd Upp till 80 km 0,5 - 3 km 

(hög - låg hastighet) 

0,2 - 1,5 km 

(hög - låg hastighet) 

Egenskaper 

av infra-

struktur 

Fiber är installerat hela vägen 

in till slutkonsumentens hem 

(FTTH) eller dess byggnad 

(FTTB).  

 

Fibernätet i sig har inga 

tekniska begränsningar för 

maxkapacitet – gränsen 

utgörs av den aktiva 

utrustningen som används för 

att transmittera ljus genom 

fiberkablarna.  

 

Enda bredbands-

infrastrukturen som bedöms 

vara helt framtidssäker. Låg 

fördröjning (latency) och ej 

begränsad av avstånd. 

 

 

Använder fiber till 

”utmatningsstationer”, sedan 

koaxkablar sista biten (”last 

mile”) för att nå 

slutkonsumenten i hemmet 

eller byggnaden. 

 

Hastigheten måste delas 

mellan användare, vilket 

betyder att ett hushåll sällan 

kan uppnå topphastigheten 

som en koaxkabel kan 

leverera (eftersom koaxkablar 

nästan alltid delas mellan 

flera hushåll). 

 

Vidareutvecklingen  

DOCSIS 3.1 ska kunna 

leverera hastigheter på 

uppemot 10 Gbps nedströms 

och 1 Gbps uppströms. De 

första utrullningarna bedöms 

ske inom 1-2 år.24 

För VDSL skickas data från 

operatören till ett teleskåp på 

gatan, vartefter data skickas 

via kopparkablar in till 

slutkonsumentens hem 

(FTTC). 

 

Resistansen på koppar 

innebär att man har kraftiga 

begränsningar på hur långa 

avstånd man kan skicka 

signaler över – detta gäller 

särskilt för signaler med 

högre frekvens. 

 

Vidareutvecklingen av VDSL, 

kallat G.Fast, ska kunna 

leverera (asymmetriska) 

hastigheter upp till 300-500 

Mbps nedströms. Dock är 

avståndet kraftigt begränsat 

och G.Fast bedöms ha en 

räckvidd på under 100 m.25
 
26 

 

Den senaste vidare-

utvecklingen, XG.FAST, har i 

labbmiljöer uppnått 

hastigheter på 5 Gbps. 

Denna teknik bedöms dock 

                                                      
23 European Commission (2014): “Guide to High-Speed Broadband Investment” 
24 Cable Labs (2015): “Featured Technology – DOCSIS 3.1” 
25 En symmetrisk uppkoppling innebär att den har samma hastighet både ned- och uppströms. 
26 Light Reading (2014): “G.fast: The Dawn of Gigabit Copper?” 
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ha långt kvar tills den kan bli 

kommersiellt gångbar.27 

 

 

För kopparnät är den vanligaste tekniken VDSL2 som kan leverera hastigheter på cirka 60 

Mbps nedåt och 10 Mbps uppåt. Nyare tekniker för kopparnätet är under test där t.ex. G. 

Fast har potential att leverera upp till 500 Mbps vid utnyttjande av distributionsnoder inom 

100 m avstånd från slutanvändaren (FTTdp). På grund av den inneboende resistansen i 

kopparledningarna minskar dock kapaciteten snabbt med längre avstånd, vilket även gör att 

t.ex. G.Fast är begränsad till endast kortare sträckor. 

  

För operatörer som utnyttjar koaxnätet är nästa utveckling av tekniken protokollet DOCSIS 

3.1. Detta protokoll har uppvisats kunna leverera hastigheter på 1-10 Gbps, som dock måste 

delas mellan slutanvändarna. Tekniken levererar inte symmetrisk dataöverföring och 

uppladdningshastigheten är generellt sett väsentligt lägre än nedladdningshastigheten. Likt 

kopparnätet är även kapaciteten i koaxnätet kraftigt begränsad av avståndet mellan 

slutanvändaren och distributionsnoden. 

 

FTTH/B levererar symmetriska och betydligt högre hastigheter som ej behöver delas av 

slutanvändarna och kapaciteten är inte heller avståndsoberoende. Då FTTH/B är den mest 

kompletta och framtidssäkra teknologin av befintliga infrastrukturer har denna använts som 

grund för bedömningen av bredbandsinfrastruktur i denna studie.28 

 

 

FTTH/B och underliggande fiberinfrastruktur 

För att analysera nivån av fiberinfrastruktur i en given stad studerades täckningen av 

FTTH/B-anslutningar. Utförlig definition samt bedömningskriterier beskrivs i avsnittet nedan.  

 

Parametrar som påverkar täckningen av FTTH/B-anslutningar är konkurrens, 

marknadsmodeller och regleringar. Det har dock inte ingått i denna studie att särskilt 

granska dessa parametrar för de olika städerna då det skulle kräva en mycket grundlig 

genomgång av varje marknads beskaffenhet samtidigt som det i många fall saknas tillförlitlig 

data för dessa parametrar. 

 

 

Täckning av FTTH/B 

Definition 

Täckningen definieras som andelen hushåll inom en stadsregion som har möjlighet att 

koppla upp sig med en FTTH/B-anslutning (även kallad FTTP) utan att behöva bygga ny 

fiberinfrastruktur. Övriga typer av fiberuppkopplingar t.ex. FTTC, FTTdp inkluderas inte av 

definitionen utan det är bara FTTH/B som inkluderas i definitionen av täckning i denna 

rapport. 

 

Bedömning 

Täckningsgraden av FTTH/B valdes för att den bedöms reflektera både den nuvarande 

kapaciteten och hur väl utrustad fiberinfrastrukturen är för framtida behov. FTTH/B brukar 

anses vara den teknik som är mest framtidssäker och därför bedömdes, som nämnts ovan, 

en högre täckningsgrad av FTTH/B även innebära en bättre framtidsutrustad fiber-

infrastruktur. 

 

Täckningen för städerna presenteras i intervallform istället för den faktiska andelen. Detta är 

främst på grund av sekretesskäl kring datainsamlingen. Intervallen är indelade i 0 %, 0-35 %, 

35-65 % eller 65-100 % där 0 indikerar att staden inte har någon täckning (eller en mycket 

liten, försumbar del) och där 65-100 % indikerar att täckningsgraden ligger mellan 65 och 

100 % i den tillhörande stadsregionen. 

                                                      
27 Telecoms.com (2015): “BT, Alcatel-Lucent reach 5Gbps over copper in XG.Fast lab trial”  
28 Broadband World Forum (2015): “FTTX: Delivering the future of connectivity” 
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Figur 4. Illustrativ graf för bedömning av täckningen av FTTH/B. 
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I detta kapitel presenteras de resulterande graderna av innovation och fiberinfrastruktur för 

de ovan valda städerna i två separata avsnitt. I slutet av kapitlet återges sedan en 

presentation av hur innovationsindikatorer i varje stad förhåller sig mot fibertäckningen. 

 

 

Innovationsindikatorer 

För varje innovationsindikator har städerna graderats på en tregradig skala. 

Bedömningsgränserna för den tregradiga skalan har definierats baserat på medelvärdet för 

städerna inbördes för att sedan lägga på eller minska detta värde med 50 % för den övre 

respektive undre gränsen. Dessa gränser kan ses markerade i graferna. 

 

I kommande avsnitt presenteras i tur och ordning de tre faktorerna; patentansökningar inom 

high-tech och ICT, antal anställda inom high-tech och investerat riskkapital i nya företag 

inom den digitala sektorn. 

 

Patentansökningar inom high-tech och ICT 

Nedan visas antalet patentansökningar samt mängd BNP för respektive stad:  

 

 
Figur 5. Graf visande antal patentansökningar inom high-tech och ICT samt antal invånare.29 

 

Från grafen kan det uttydas att Stockholm presterar väl över medel gällande patent-

ansökningar. Stockholm som är näst minst till populationsstorlek genererar fler patent än alla 

övriga städer, bortsett Paris. Sett till antal patentansökningar per capita har Stockholm det 

högsta värdet med cirka 330 patentansökningar per miljon invånare. Detta motsvarar mer än 

dubbelt så mycket av värdet för nästa stad i ordningen, Paris, som har 150 

patentansökningar per miljon invånare. London som sett till populationsstorlek är störst 

genererar endast 40 patentansökningar per miljon invånare vilket motsvarar 12 % dvs. 

                                                      
29 Källa: Eurostat, PATSTAT. Data från de senaste fem åren som komplett statistik finns tillgänglig. 

Analys och resultat av fallstudier 
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mindre än en åttondel, av samma värde för Stockholm. Även Amsterdam presterar 

jämförelsevis lägre med cirka 33 patentansökningar per miljon invånare. Köpenhamn och 

Berlin ligger på liknande nivåer med runt 100-120 patentansökningar per miljon invånare. 

 
Ur grafen kan man se bedömningsgränserna som motsvarar 50 % över eller under 

medelvärdet för alla städer, vilka används som bas i tabellen nedan: 

 

Tabell 1. Antal patentansökningar inom high-tech och ICT per capita. 

 

Anställda inom high-techsektorn 

Nedan presenteras antal anställda inom high-techsektorn samt antal invånare för respektive 

stad: 

 

 
Figur 6. Graf visande antal anställda inom high-tech-sektorn samt invånare per stad.30 

Liksom för patentansökningar placerar sig Stockholm även högst för andelen anställda inom 

high-techsektorn relativt de andra städerna. Eftersom skillnaden i andelen high-tech 

anställda inte var lika tydlig som för patentansökningarna definierades bedömnings-

gränserna till 25 % skillnad ifrån medelvärdet istället för 50 %. Grafen visar att de flesta 

städer ligger på liknande nivåer medan Stockholm sticker ut med högre andel anställda i 

high-tech samtidigt som Amsterdam sticker ut med att ha en lägre andel high-tech anställda. 

Stockholms andel är ungefär 188 % så stor som för Amsterdam (7,5 respektive 4,0 

procentenheter anställda).31 

 
  

                                                      
30 Källa: Eurostat 
31 Notera att Paris i denna graf definierats utefter dess NUTS-2 definition (Île-de-France). Detta på grund av 

avsaknad av mer detaljerad data på NUTS-3 nivå. 

Antal patentansökningar inom high-tech och ICT per capita   

Amsterdam Berlin Köpenhamn London Paris Stockholm 

Under Medel Medel Under Medel Över 
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Ovan resultat kan summeras i tabellen nedan: 

 

Andel anställda inom high-techsektorn    

Amsterdam Berlin Köpenhamn London Paris Stockholm 

Under Medel Medel Medel Medel Över 

Tabell 2. Andel anställda inom high-techsektorn. 
 

Investerat riskkapital i nya företag inom den digitala sektorn 

Nedan presenteras mängden riskkapital investerat i nya företag inom den digitala sektorn i 

de olika städerna samt respektive stads BNP:  

 

Figur 7. Graf visande mängd investerat riskkapital i nya företag inom den digitala sektorn 
samt BNP per stad.32 

 

Staden som sticker ut avsevärt från resten är Berlin med ett värde på nära 32 000 USD 

investerat riskkapital per miljon USD BNP. Detta är hela 220 % av motsvarande värde för 

Stockholm som hamnar näst högst upp i listan. Både Stockholm och London har ett 

motsvarande värde mellan 12 000 – 15 000 USD. Gapet till följande stad, Amsterdam, är 

relativt stort, med ett värde på knappt över 5 000 USD. Köpenhamn och Paris båda hamnar 

längst ner i listan med ungefär 2 500 USD investerat riskkapital per miljon USD BNP, vilket 

endast motsvarar runt 8 % av vad Berlin genererar.  

 

En mer ingående beskrivning av varför Berlin skiljer sig från övriga städer i undersökningen 

behandlas i Slutsats-kapitlet samt i Appendix IV. Det ska dock noteras att medan Berlin 

attraherar en stor mängd riskkapital kan andra städer, bland annat Stockholm, lyckas bättre 

med att omsätta kapitalet till lyckade ”exits”.33 Ser man till exempel på mängden ”unicorns” 

per stad ser man att Stockholm placerar sig mycket högre än Berlin. 

 
Resultatet ovan kan summeras i tabellen nedan: 

Investerat riskkapital i nya företag inom den digitala sektorn per BNP 

Amsterdam Berlin Köpenhamn London Paris Stockholm 

Under Över Under Medel Under Medel 

Tabell 3. Investerat riskkapital i nya företag inom den digitala sektorn per BNP.  

                                                      
32 Källa: CB Insights 
33 Creandum (2015): “Nordic Tech is on fire – almost 10% of global BUSD exits over past 10 years” 
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Fiberinfrastruktur 

Nedan visas grafen för täckning av FTTH/B-anslutningar i de undersökta städerna: 

 

Figur 8. Diagram visande täckningsgraden i de studerade städerna.34 

 

Stockholm har högst täckning av fiber med en täckningsgrad på upp mot 100 %. Därefter 

kommer i fallande ordning Köpenhamn, Paris, Amsterdam och London. Lägst täckning har 

Berlin där FTTH/B i princip inte är tillgängligt. 

 

Resultatet ovan kan summeras i tabellen nedan: 
 

Täckning av FTTH/B   

Amsterdam Berlin Köpenhamn London Paris Stockholm 

Medel Under Medel Medel Medel Över 

Tabell 4. Täckning av FTTH/B. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
34 Källa: IHS Global and VVA (2015): ”Broadband coverage in Europé 2014, a study for the European Commission”  
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Patentansökningar inom high-tech och ICT och 
infrastruktursparametrar 

I syfte att undersöka relationen mellan innovation och fiberinfrastruktur, jämförs dessa i 

följande avsnitt. Först presenteras antalet patentansökningar, sedan antal anställda inom 

high-tech och till sist investerat riskkapital jämfört med täckningen av fiber i varje stad. 

 

Nedan visas antalet patentansökningar inom high-tech och ICT per invånare i relation till 

täckning: 

 

 

Figur 11 visar att Stockholm har både ett mycket högt antal patentansökningar per capita 

och en välutvecklad fiberinfrastruktur. Paris och Köpenhamn har relativt lägre antal 

patentansökningar och också en mindre utvecklad infrastruktur. Likaså syns sambandet i 

London, Amsterdam och Berlin med mindre utvecklade infrastrukturer och även ett lägre 

antal patentansökningar per capita. Grafen stärker hypotesen om att det finns en relation 

mellan innovation och fiberinfrastruktur. 

 

 

Andel anställda i high-tech och infrastruktursparametrar 

Nedan presenteras andelen anställda i high-tech per invånare i relation till täckning i de 

undersökta städerna: 

 

Figur 9. Graf visande antal 
patentansökningar inom high-tech 
och ICT i relation till täckning. 

Figur 10. Graf visande andel 
anställda inom high-tech i 
relation till täckningen. 
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Figur 12 påvisar en korrelation mellan täckning och andelen anställda inom high-

techsektorn. Stockholm, som har god täckning, placerar sig även högt gällande andelen 

anställda inom high-tech. Grafen visar även att Berlin, utan fibertäckning, placeras längre 

ned för andel anställda inom high-tech. 

 

 

Investerat riskkapital i nya företag inom den digitala sektorn och 
infrastruktursparametrar 

Nedan presenteras mängden investerat riskkapital i nya företag inom den digitala sektorn 

per BNP i relation till täckning i de undersökta städerna: 

 

 

Figur 13 visar att Berlin, trots mycket liten andel fiberinfrastruktur, placeras högt på 

investerat riskkapital. Relationen mellan innovation mätt i investerat riskkapital och fiber-

infrastruktur är därmed inte lika tydlig som för de övriga två innovationsindikatorer. Efter 

Berlin är Stockholm den stad som innehar den största mängden investerat riskkapital inom 

den digitala sektorn per BNP. 
 

Figur 11. Graf visande mängd 
investerat riskkapital i nya 
företag inom den digitala 
sektorn i relation till täckning. 
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Fallstudierna av sex europeiska huvudstäder, där resultatet av utvalda innovationsindikatorer 

samt täckningen av fiber analyserats, visar att det finns en bestämd relation mellan 

innovation inom high-tech och ICT-branschen och en stads fiberinfrastruktur. 

 

Nedan presenteras en graf visandes det kombinerade värdet för innovationsindikatorerna 

mot täckningsgraden av fiber i de undersökta städerna: 

 

 

Figur 12. Graf visande det kombinerade värdet av innovationsindikatorerna samt täckningen 

av fiber.35 

 

Med undantag av Berlin visar alla städer en korrelation mellan fiberinfrastrukturens täckning 

och innovationsgrad. Stockholm placerar sig mycket högt både på innovationsaxeln och på 

fibertäckningsaxeln i grafen. London, Paris och Köpenhamn har alla betydligt lägre 

innovationsgrad och samtidigt lägre täckning av fiberinfrastruktur än Stockholm. Amsterdam 

har lägst innovationsgrad samt relativt låg nivå av fiberinfrastruktur. 

 

Berlin sticker ut främst på grund av dess höga värde i indikatorn för riskkapital, vilket i sin tur 

baseras på ett antal samverkande och delvis unika faktorer som är svåra att replikera i andra 

städer. Bland annat har ett fåtal mycket högprofilerade startupframgångar i Berlin lyckats 

skapa innovativa ringar på vattnet vilket har fångat globala kapitalmarknaders intresse samt 

främjat lokala incitamentsskapande policyfördelar till regionen. I Tyskland har man även 

tidigare än andra jämförbara länder arbetat med djuplodande samverkansstrategier för 

                                                      
35 Det kombinerade värdet är framräknat som ett oviktat ”snitt” av alla innovationsindikatorer. Varje indikator 

räknades om till ett index mellan 1-100 där 1 utgjorde det lägsta och 100 utgjorde det högsta värdet som någon stad 

uppnådde. De kombinerade värdena i grafen ovan definierades sedan som medeltalet av alla index-värden för 

innovationsindikatorerna.  

Slutsatser och rekommendationer 
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digitalisering vilket i sin tur skapat synergier mellan branscher, forskning, offentliga 

institutioner och kapitalmarknader samt även lett till strategiska och konkreta mått för att 

pådriva finansieringen av ett världsledande kluster. 

 

Berlins stora och mogna hemmamarknad är även främst präglad av aktörer som driver 

digitalisering eller e-kommersialisering av befintliga industrier (t.ex. bildelning, online-retail, 

o.s.v.) snarare än av onlineföretag som endast har onlinetjänster som intäktskälla (t.ex. 

spelutvecklare). För den förra typen av företag räcker relativt blygsamma bredbands-

hastigheter, medan kraven för den senare typen är betydligt högre. För den senare typen av 

företag bedöms tillgång till en god fiberinfrastruktur vara det mest framtidssäkra alternativet, 

vilket innebär att Berlin i framtiden troligtvis kommer att behöva se över hur de ökande 

kraven på bredbandsinfrastruktur från de ovannämnda företagen kan tillgodoses. För en mer 

ingående analys av Berlins tillflöde av riskkapital finns detta beskrivet i Appendix IV. 36 

 

I tabellen nedan sammanfattas de undersökta städernas resultat över de olika innovations-

indikatorerna samt deras fibertäckning: 

 

 
Tabell 5. Tabell visande sammanfattad bild av innovationsindikatorer och infrastruktur-
parametrar. Städerna ovan har rangordnats utifrån resultaten avseende de tre indikatorerna. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att resultatet av denna studie, utifrån de innovations-

indikatorer och städer som granskats, påvisar ett bestämt positivt samband mellan fiberinfra-

strukturens täckning och en stads innovationsklimat. Stockholm ligger i topp i tabellen tack 

vare sin väl utbyggda fiberinfrastruktur. Berlin ligger som tvåa, till stor del tack vare sitt 

mycket starka resultat vad gäller indikatorn investerat riskkapital. Övriga städer följer därefter 

i fallande ordning och med en tydlig korrelation mellan innovation och fiberinfrastruktur.  

 

Då innovationsgraden inom high-tech och ICT-branschen spelar en allt viktigare roll för 

innovation inom såväl traditionella tjänstemarknader som mogna industriella marknader är 

det således av stor vikt för de städer och regioner som vill ligga i framkant av innovation att 

investera i en väl utbyggd fiberinfrastruktur.  

 

Eftersom storleken på en stad och dess marknad sannolikt också har en betydelse för dess 

innovationsgrad, finns skäl att även kommentera Stockholms position i förhållande till de 

större städerna i undersökningen. London och Paris som storleksmässigt är betydligt större 

än Stockholm, placerar sig dock lägre avseende innovation än Stockholm. Ett rimligt 

antagande är därför att en god fiberinfrastruktur kan kompensera för storlek och tillgången till 

                                                      
36 United Minds (2016): ”Berlins innovationsförmåga – fördjupad nyansering av marknadsfaktorer” 
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en större marknad och att investeringar i fiberinfrastruktur således är än mer viktigt för en 

mindre stad med tillgång till en begränsad lokal marknad. 

 

Ytterligare ett område där fiberinfrastrukturen kommer att ha stor påverkan för framtida 

tillväxt och innovation är införandet av Internet of Things-lösningar, 5G och ”smarta städer”. 

Alla dessa tre områden förutspås en explosiv tillväxt och kräver en mycket god 

underliggande fiberinfrastruktur för att de tekniska kraven och förutsättningarna ska kunna 

tillgodoses fullt ut och ger därmed än tydligare skäl att investera i en väl utbyggd 

fiberinfrastruktur. 

 

Slutligen visar denna undersökning ett tydligt behov av vidare arbeten och undersökningar 

som belyser sambandet mellan innovation och investeringar i fiberinfrastruktur samt dess 

vikt för europeisk tillväxt och utveckling.  
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DOCSIS Data Over Cable Service Interface Specification 

DAE Digital Agenda for europé 

EPC European Patent Convention 

EU European Union 

FTTB Fibre to the Building 

FTTC Fibre to the Curb 

FTTH Fibre to the Home 

FTTN Fibre to the Node 

FTTP Fibre to the Premise 

FTTX Generic term for fibre configurations, referring to e.g. 

FTTP, FTTB, FTTH etc. 

GbE Gigabit Ethernet 

GBPS Gigabits per second 

GPON Gigabit Passive Optical Networks 

ICT  Information & communications technology 

IPC International Patent Classification 

IU Innovation Union 

MBPS Megabits per second 

NACE Statistical Classification of Economic Activities in the 

European Community 

NGA Next Generation Access 

NUTS Nomenclature of Territorial Units for Statistics 

OECD Organisation for Economic Co-operation and 

Development 

PCT Patent Cooperation Treaty 

PTS Swedish Postal and Telecommunications regulator 

VDSL Very high data rate Digital Subscriber Line 
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Regionsdefinitioner - NUTS 

De undersökta städerna i denna studie definierades utefter regionerna i tabellen nedan. 

Uppgifter om BNP, population, osv. togs således från uppgifterna för dessa regioner. 

Regionerna är definierade efter EU:s regionindelningssystem ”Nomenclature of Territorial 

Units for Statistics” (NUTS).  

 

Regionerna är valda för att öka jämförbarheten mellan städerna och för att bedömningen ska 

vara så likvärdig som möjligt för alla städer trots skillnader i storlek, populationsdensitet, 

area, osv. För Paris definierades staden i de flesta fall som en kombination av 4 stycken 

NUTS-3 regioner (vilka tillsammans ofta benämns som ”Petite Couronne”) för att skapa mer 

jämförbarhet. 

 

Stad Motsvarande NUTS-region NUTS-nivå 

Amsterdam Noord-Holland 2 

Berlin Berlin 1/2/3 

Köpenhamn Hovedstaden 2 

London London 1 

Paris 

”Petite Couronne”: 

Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis  

och Val-de-Marne 

3 (4 regioner) 

Île-de-France 2 

Stockholm Stockholm 2/3 

 

 

Patentklassificering - IPC 

Patentansökningarna som analyserades i denna studie utgjordes av patentansökningar inom 

high-tech och ICT-subklasserna av så kallade EPC-patent och Euro-PCT-patent. EPC-

patent refererar till de patent som skickats in direkt till det europeiska patentverket EPO 

under ”European Patent Convention” (EPC) och Euro-PCT-patent refererar till de patent som 

skickats in under den internationella överenskommelsen ”Patent Cooperation Treaty” (PCT) 

med EPO som mottagande patentverk. 

 

High-tech och ICT har definierats med hjälp av Eurostats definitioner av ”Patent 

classifications and technology areas” som i sin tur är baserade efter det internationella 

patentsystemet ”International Patent Classification” (IPC). I denna studie har definitionen av 

high-tech utgjorts av undergrupperna ”computer and automated business equipment” och 

”communication technology” inom Eurostats definition. Definitionen för ICT i denna studie 

har motsvarat Eurostats definition av ICT. 

 

För ännu mer detaljerad nedbrytning av patentklassificeringen, se information från Eurostat: 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/pat_esms_an4.pdf.  

 

 

Anställda inom high-techsektorn – NACE Rev. 2 

Definitionen av anställda inom high-techsektorn har utgjorts av Eurostats definition för ”high-

tech knowledge-intensive services” som baserats på branschindelningssystemet ”Statistical 

Appendix III – Definitions- och 
klassificeringssystem 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/pat_esms_an4.pdf
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Classification of Economic Activities in the European Community, Rev. 2” (förkortat NACE, 

efter franska namnet Nomenclature statistique des activités économiques dans la 

Communauté européenne). Inom denna definition täcks bland annat 

telekommunikationstjänster, dator och programmeringstjänster, informationsdelningstjänster 

och vetenskaplig forskning och utveckling. 

 

För ännu mer detaljerad nedbrytning av industribranscher, se 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an4.pdf. 

 

 

Riskkapital – Industridefinitioner från CB Insights 

Den digitala sektorn för riskkapital i denna studie har definierats efter datakällans (CB 

Insights) definition av branschgrupper nedan: 

 

Branschgrupp Undergrupper 

Internet  eCommerce 

 Internet software & services 

Mobile & Telecommunications  Mobile commerce 

 Mobile software & services 

 Telecom devices & equipment 

 Telecom services 

Software (non-internet/mobile) n/a 

 

Den digitala sektorn i denna studie motsvarar kombinationen av CB Insights branschgrupper 

Internet, Mobile & Telecommunications och Software (non-internet/mobile). 
  

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an4.pdf
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Bakgrund & uppdrag 
Stokab har sedan tidigare givit Deloitte i uppdrag att genomlysa samband mellan mellan 

städers eller regioners bredbandinfrastruktur och innovationskapaciteten inom high-tech, ICT 

och digital sektor. Preliminära resultat från detta uppdrag påvisar intressenta samband men 

även vissa utmärkande faktorer. En av dessa är den mycket höga förekomsten av riskkapital 

inom Berlins high tech-sektor. United Minds har av Stokab fått i uppdrag att undersöka och 

ge en fördjupad bild av Berlins riskkapitalmarknad kopplat till high tech-sektorn och i relation 

till bredbandsinfrastruktur och konnektivitet i enlighet med av Deloitte framtagen analys. 

Denna promemoria: 

I detta dokument ges: 

 En fördjupad problembeskrivning av uppdrag och undersökning, med särskilt fokus 

på metodologi och vikten av av särskilja relations- resp. orsakssamband 

 Analys av relationssamband enligt uppdragsbeskrivning 

Problembeskrivning 
Berlins avvikande resultat när det gäller fiberutbyggnad i förhållande till innovationskapacitet 

förklaras till allra största del av en ovanligt hög koncentration av riskkapitalinvesteringar i 

området – då främst kopplat till ecommerce- och internet-startups. Dock bör framlyftas att 

relations- och orsakssamband mellan finansiella spekulationsflöden, sektorers utveckling 

och geografiska regioners framväxt är till sin natur mycket komplicerade. Att söka linjära och 

rationella samband kopplade till finansiella marknader kan ibland vara både överförenklat 

och direkt missvisande. Det är därför av stor vikt att träda med försiktighet i såväl omfång 

och tolkning av relationen mellan konnektivitet och sektorinnovation. Detta särskilt såsom 

kombinationen av en volatil lågräntespekulationsmarknad på riskkapitalsidan och externa 

faktorer i allt från enskilda drivande klusteraktörer till bostads- och talangmarknad 

tillsammans med en rad andra omständigheter skapar komplicerade och till delar synligen 

slumpartade synergier. 

Därför ser vi det av vikt att även söka beskriva  utvecklingen såsom ett fenomen, dvs. som 

en övergripande utveckling kopplad till flera olika omständigheter och/eller aktörer, och på 

sådant sätt isället nyansera bilden av ett skende sett till mer än enskilda faktorer och 

samband. Kausalitet bör i stort undvikas. Var det det lokala universitetet som skapade de få 

superentreprenörererna som drivit fram Berlins startupscen? Var det överhuvudtaget 

entreprenörerna eller var det grundmarknadsgapen som ledde till snabb digital tillväxt? Var 

det den potentiella riskkapitaltillgången som motiverade entreprenörssatsningarna, osv?   

Vid genomgång av riskkapitalrapporter, marknadsanalyser, offentliga rapporter, artiklar och 

databaser – framkommer en bild av utvecklingen som bygger på en stor mängd synergier 

och dedikerade satsningar men även individberoende, policyberoende och slutligen även 

slumpmässig utveckling. Nedan utvecklar vi ett resonemang som i sin tur kan utgöra 

underlag för vidare bearbetning av Deloittes rapport, men som samtidigt inte gör avkall på de 

i rapporten framlagda relationshypoteserna eller metodologin i sig. 

 

Sammanfattande analys 

Den relativt höga graden av investerat riskkapital i Berlins innovationsintensiva digitala 

ekonomi under de senaste fem åren kan förklaras dels utifrån en innovationsvåg och dels en 

spekulationspeak kopplat till ett fåtal aktörer och storsatsningar. Detta förklarar till del de 

särskilt höga siffrorna, men bör även ses som en över tid uppåtgående trend i linje med 

övergripande globala riskkapitalinflödet till den digitala ekonomin i särskilda kluster och till 

följd av en rad faktorer. De utmärkande orsakerna till Berlins riskkapitaltillväxt är framförallt: 

 Ett fåtal högprofilerade globala startupframgångar som framdrivit ett 

innovationskluster med e-kommers-profil och med globala kund- och 

riskkapitalmarknader 
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 Lyckade policysatsningar på lokal och nationell nivå som skapat synergier 

mellan sektorer och effektiva strategier och nära relationer mellan offentliga 

stödfunktioner och privata investeringslösningar  

 Ett implicit löfte om en framtida utbyggnad av nödvändig digital infrastruktur 

för fortsatt tillväxt 

Berlins digitala ekonomi har sett ett uppsving och ett kraftigt ökat intresse från 

kapitalmarknader och beslutsfattare framförallt sedan tiden efter finanskrisen 2008, men de 

riktigt stora volymerna på internetsidan (kategorierna mjukvarutjänster och eCommerce 

enligt befintlig rapport) avseende investeringsmängder har dels accelererat sedan 2013 och 

med stora kvartalspeakar under 2013-201437. Givet att man undersöker en stadsekonomi, 

och enskilda näringslivssektorer inom den, kan enskilda investeringar utgöra stora delar av 

förklaringen till statistiken.  

Rocket Internet och e-kommersboom 

Som exempel står en enskild person, Oliver Samwer, som en stor del av förklaringen till 

Berlins uppsving både som techhubb och som riskapitalmarknad. Efter att ha skapat och 

avyttrat Alando (ehandelsplats som såldes till eBay38), och mobiltjänsten Jamba! (Crazy 

Frog-ringsignalerna, såldes till Verisign 200439) startade Oliver Samwer tillsammans med 

sina två bröder internetindustrialiserings- eller ”startup-byggarbolaget” Rocket Internet 2007. 

Rocket Internet har kommit att både dominera Berlins techscen och driva ett väsentligt 

nationellt och internationellt kapitalmarknadsintresse till regionen. Bolaget ligger bakom 

några av de största europeiska startup-raketerna under de se åren såsom Foodpanda, 

Jabong.com, Lazada Group, HelloFresh och Zalando40. När Rocket Internet 

börsintroducerades 2014 var det en rekordaffär som lockade stort intresse och Rocket 

Internet har värderats till över 8 miljarder euro. Bolaget har i sin tur väsentligen drivit på 

riskkapitalinvesteringarna i Berlin genom både sina egna investeringar och genom att ha 

skapat kännedom för Berlin på globala kapitalmarknader. Tre av de fem största 

riskkapitalmottagarna sett till aggregerade belopp t.o.m. 2015 är bolag med direkt koppling 

till Rocket Internet såsom grundare, medgrundare eller investerare. Bland dessa märks 

Europas största riskkapitalinvestering någonsin på techstartupscenen, när delar av det 

Berlinbaserade e-matleveransföretaget Delivery Hero köptes av Rocket Internet för 500 

miljoner Euro41 (en investering vilken i sin tur utgör en viktig förklaring den stora 

riskkapitalökningen i Berlinstatistiken 201442) och där fram tills september 2015 över 1,2 

miljarder Euro investerats in i bolaget. Rocket Internet har även kommit att kallas Rocket 

Business School då flertalet personer slutat för att starta egna Berlin-startups, liksom anses 

som en huvudnyckel till att ha lockat internationellt marknadsintresse och tech-riskkapital till 

Berlin genom sina högprofilerade affäridéer och smarta marknadsföringsknep. 2015 startade 

t.o.m. bolaget en egen fristående PR-byrå för ändamålet43 

Rocket Internets framgång, liksom en handfull andra företag och individer, har medfört en 

våg av kreativa uppstarter med digital disruption på agendan. Företagen har generellt starka 

marknadsföringsprofiler och har åtnjutit ett stort intresse på globala tech-, innovations och 

riskkapitalmarknader, vilket i sin tur närt närt en lokal riskkapitalmarknad som lockar ny 

talang och som möjliggör framväxten av nya företag, tjänster och techaffärer44. Detta har i 

sin tur även medfört en bredare inhemsk offentlig infrastruktur för investeringar präglat av 

statliga garantier, incitament och subventioner, nydanande finansieringslösningar och 

samarbeten VC-bolag, PE-bolag och investeringsbanker. En analys av EY gör även gällande 

att Tysklands största digitala start-ups i synnerhet har lyckats attrahera globala investerares 

intressen, e.g. nämnda Delivery Hero, vilket i sin tur också kan sättas i relation till en 

fördubbling av riskkapitalinvesteringarna för de 30 största riskkapitalmottagarna (i digitala 

                                                      
37 CB Insights VC data base www.cbinsights.com  
38 http://www.wsj.com/articles/SB930088782376234268  
39 http://www.networkworld.com/article/2333353/network-security/verisign-acquires-wireless-services-provider-

jamba.html  
40 https://www.rocket-internet.com/about  
41 EY (2016). Venture Capital and Start-ups in Germany 2015. 
42 CB Insights VC Data base 
43 http://www.holmesreport.com/latest/article/german-startup-giant-rocket-internet-spins-off-pr-agency  
44 EY (2016). Venture Capital and Start-ups in Germany 2015. 

http://www.cbinsights.com/
http://www.wsj.com/articles/SB930088782376234268
http://www.networkworld.com/article/2333353/network-security/verisign-acquires-wireless-services-provider-jamba.html
http://www.networkworld.com/article/2333353/network-security/verisign-acquires-wireless-services-provider-jamba.html
https://www.rocket-internet.com/about
http://www.holmesreport.com/latest/article/german-startup-giant-rocket-internet-spins-off-pr-agency
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sektorn och pre-exit/IPO) mellan 2014 och 2015, liksom en ökning av antalet tyska 

institutionella fonder (+19 institut 2015) och tillgängligt institutionellt investmentkapital med 

2.5 miljarder Euro över samma period (se även 2.4) 4546. 

Synergiernas stad – och land 

Noterbart är också att Berlins startupscen är präglat av aktörer som driver digitalisering eller 

e-kommersialisering av befintliga industrier (e.g. bildelning, onlineretail etc) snarare än av 

onlineföretag som bara har onlinetjänster som intäktsskälla (e.g. spelutvecklare).  Det är vida 

debatterat huruvida Berlin med sina digitala framgångar ska beskrivas som en ”Silicon Allee” 

för onlinesektorn eller ett bredare kreativt och industriellt kluster med digitala verktyg47. Detta 

är i sin tur relevant sett i relation till såväl Berlins kreativa talangbas liksom synergierna 

mellan undersökt sektor och närliggande branscher. 8 av de 10 högst riskkapitalfinansierade 

företagen i Berlin t.o.m. september 2015 erbjuder tjänster som rör digitalisering av 

traditionella industrier (e.g. matleveranstjänster, finansiella marknadsplatstjänster, 

onlinemöbelaffärer etc.)48 och med potentiella globala marknader, faktorer vilka båda i sin tur 

kan argumenteras göra Berlins riskkapitalmottagare relativt okänsliga för lokal digital 

infrastruktur, och där istället Berlin bör beskrivas som en kreativ industri med digitala drag 

snarare än ett digitalmarknadskluster. 

Offentliga initiativ, strategier och stöd 

Tyskland liksom andra undersökta nationella marknader har i allt väsentligt likartade BNP 

per capita-utveckling sett till länderna under de senaste åren (2010-14), men på regionnivå 

utmärker sig Stockholm och Köpenhamn i positiv mening med totala tillväxter över fem 

procent över perioden och Amsterdam utmärker sig i negativ mening med en över 

femprocentig negativ tillväxt, med övriga städer vid eller kring nolltillväxt49 

Sett däremot till riskkapitalflöden över en längre tidperiod och i förhallande till BNP har 

däremot Europeiska starka länder såsom Sverige och Finland utmärkt sig50  medan tyska 

regeringen under flera vidtagit väsentliga strategiska åtgärder för att subventionera och 

underbygga en ökad riskkapitaltillgång i Tyskland och i Berlin för att komma ifatt och som 

delvis förklarar Berlins höga riskkapitaltillgång idag. Nämnbara subventionsliknande åtgärder 

är: 

 INVEST– programmet ”INVEST – Zuschuss für Wagniskapital”, genom vilket 

privatpersoners riskkapitalinvesteringar i nystartade företag, s.k. angel investment, 

subventioneras med 20 procent upp till 250,000 Euro per investerare och år51, och 

upp till en miljon Euro per företag och år52. Ett program genom vilket över 100 

miljoner Euro i tyska riskkapitalinvesteringa administrerades under de första 18 

månader sedan maj 2013 och där regeringen framfört intentioner om att fördubbla 

maxbeloppen53 

 Ett flertal åtgärds- finansierings- och garantprogram för små- och medelstora 

företag, tech- & innovationsföretg liksom nystartade företag, såsom High-Tech 

Gründerfonds II – en nationell gemensam industri-bank-offentlig-finansierad fond för 

riskkapital (288M Euro)54 med utbyggda resurser kopplade till EU-gemensamma 

COSME-plattformen för att ställa garantier och underbygga kapitaltillgång för små 

                                                      
45 Ibid. s.8. 
46 http://www.euractiv.com/section/innovation-industry/news/berlin-outranks-london-in-start-up-investment/  
47 47 Berlin Senate Department for Economics, Technology and Research, & Berlin Partner for Business and 

Technology (2013). 

 
48 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-venture-capital-and-start-ups-in-germany-2015/$FILE/ey-venture-

capital-and-start-ups-in-germany-2015.pdf  
49 Källa Eurostat – PPS per capita NUTS 2 eller 1 där jämförbart http://ec.europa.eu/eurostat  
50 http://www.e-fi.de/fileadmin/Inhaltskapitel_EN_2015/2015_A5.pdf  
51 http://www.e-fi.de/fileadmin/Inhaltskapitel_EN_2015/2015_A5.pdf 
52 http://www.bmwi.de/DE/Themen/Mittelstand/Mittelstandsfinanzierung/invest.html  
53 http://www.exist.de/DE/Netzwerk/Kooperationspartner/Invest/inhalt.html  
54 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-venture-capital-and-start-ups-in-germany-2015/$FILE/ey-venture-

capital-and-start-ups-in-germany-2015.pdf  

http://www.euractiv.com/section/innovation-industry/news/berlin-outranks-london-in-start-up-investment/
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-venture-capital-and-start-ups-in-germany-2015/$FILE/ey-venture-capital-and-start-ups-in-germany-2015.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-venture-capital-and-start-ups-in-germany-2015/$FILE/ey-venture-capital-and-start-ups-in-germany-2015.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.e-fi.de/fileadmin/Inhaltskapitel_EN_2015/2015_A5.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Mittelstand/Mittelstandsfinanzierung/invest.html
http://www.exist.de/DE/Netzwerk/Kooperationspartner/Invest/inhalt.html
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-venture-capital-and-start-ups-in-germany-2015/$FILE/ey-venture-capital-and-start-ups-in-germany-2015.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-venture-capital-and-start-ups-in-germany-2015/$FILE/ey-venture-capital-and-start-ups-in-germany-2015.pdf
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och medelstora företag55 , Central Innovation Programme (ZIM) som subventionerar 

anställningar, “Leading-Edge Clusters”-subventioneringsstrategin (40 miljoner Euro 

t.o.m. 2020)56 för att nämna några 

 Så sent som i mars 2016 sjösatte tyska regeringen tillsammans med den statliga 

investeringsbanken KfW och europeiska investeringsfonden EIF även två nya 

fonder med 725 miljoner Euro i nya medel för att stimulera innovativa företag liksom 

små och medelstora bolag57 

Tyskland och Berlin har också lyckats göra flera satsningar på strateginivå vilka lyfts som 

framgångsfaktorer för den teknologiska och industriella utvecklingen. Berlin åtnjuter i 

grunden kontorspriser motsvarande hälften av de i t.ex. Stockholm58 vilket man i kombination 

med lokala inkubatorer och investerarsamarbeten lyckats skapa unika modeller som 

kombinerar traditionella venture capital-investeringsstrategier med inkubator- och 

acceleratormodeller där startups, investerare och PE-bolag kan dela fysiska kontorsplatser 

och skapa inkrementella riskmodeller som minskar risker med hjälp av planering, nära 

samverkan och aktivet nätverkande, vilket lyfts som exempel på åtgärder som ökat 

attraktiviteten för riskkapitalinflöden till Berlin, liksom attraktiviteten för talanginflöden till 

staden. Berlin har dessutom 10 procent utlandsfödda medarbetare i tech-sektorn vilket ses 

som ett globalt styrketecken59 60 

Tyskland var först med en genomgripande innovations- och digitaliseringsstrategi för sin 

tillverknings- och forskningsindustri och den s.k. Industrie 4.0-plattformen61 har sedermera 

agerat skolboksexempel för andra länder som söker digitalisera och integrera näringsgrenar 

och forskning. Denna strategiska plattform har kommit att utvecklas till att innefatta även 

strategier och finansiering för andra segment liksom de ovan nämnda. Exempel på detta är 

The New High-Tech Strategy liksom Leading-Edge Cluster Competition vilka både innebär 

nya satsningar och skickar tydliga långsiktiga policysignaler och ökar trygghet och förtroende 

på riskkapitalmarknaden.62 Tyska regeringen har dessutom sedan 2014 en genomgående 

agenda för utvecklingen av bl.a. digitala infrastrukturen, Digital Agenda 2018, som bygger på 

en kombination av incitament, strategier och metoder för att bygga ut digitala nät. Strategin 

baseras i sin tur på en kombination av utbyggnad av fasta och trådlösa nät och med en 

nationellt garanterad access lägstanivå om 50Mbps till 2018.63 

   

                                                      
55 http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/ 
56 http://industrie4.0.gtai.de/INDUSTRIE40/Navigation/EN/Topics/Why-germany/why-germany-policy,t=leadingedge-

cluster-competition,did=1190764.html 
57 http://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2016/bmwi_presentation_en.pdf  
58 Uträkning baserad på Cushman & Wakefields index www.cushmanwakefield.com liksom 

http://www.statista.com/statistics/431672/commercial-property-prime-rents-europe/ 
59 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-venture-capital-and-start-ups-in-germany-2015/$FILE/ey-venture-

capital-and-start-ups-in-germany-2015.pdf 
60 Berlin Senate Department for Economics, Technology and Research, & Berlin Partner for Business and 

Technology (2013).  
61 https://industrie4.0.gtai.de/INDUSTRIE40/Navigation/EN/Topics/industrie-4-0.html  
62 http://industrie4.0.gtai.de/INDUSTRIE40/Navigation/EN/Topics/Why-germany/why-germany-policy,t=the-new-

hightech-strategy,did=1160434.html  
63 http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/digital-agenda-2014-

2017,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=en,rwb=true.pdf  

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
http://industrie4.0.gtai.de/INDUSTRIE40/Navigation/EN/Topics/Why-germany/why-germany-policy,t=leadingedge-cluster-competition,did=1190764.html
http://industrie4.0.gtai.de/INDUSTRIE40/Navigation/EN/Topics/Why-germany/why-germany-policy,t=leadingedge-cluster-competition,did=1190764.html
http://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2016/bmwi_presentation_en.pdf
http://www.cushmanwakefield.com/
http://www.statista.com/statistics/431672/commercial-property-prime-rents-europe/
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-venture-capital-and-start-ups-in-germany-2015/$FILE/ey-venture-capital-and-start-ups-in-germany-2015.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-venture-capital-and-start-ups-in-germany-2015/$FILE/ey-venture-capital-and-start-ups-in-germany-2015.pdf
https://industrie4.0.gtai.de/INDUSTRIE40/Navigation/EN/Topics/industrie-4-0.html
http://industrie4.0.gtai.de/INDUSTRIE40/Navigation/EN/Topics/Why-germany/why-germany-policy,t=the-new-hightech-strategy,did=1160434.html
http://industrie4.0.gtai.de/INDUSTRIE40/Navigation/EN/Topics/Why-germany/why-germany-policy,t=the-new-hightech-strategy,did=1160434.html
http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/digital-agenda-2014-2017,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=en,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/digital-agenda-2014-2017,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=en,rwb=true.pdf
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Berlin sticker ut i förhållande till andra undersökta städer och regioner i det att man 

trots en relativt outvecklad fiberutbyggnad når ett högt resultat i sammanvägd 

innovationskapacitet. Detta resultat beror i huvudsak på en ovanligt hög 

koncentration av investerat riskkapital. Denna omständighet beror i sin tur på en 

mängd samverkande och delvis unika faktorer som är svåra att enkelt replikera i 

andra städer.  

Många faktorer bidrar till den höga koncentrationen av riskkapital trots en undermålig 

fiberutbyggnad.   Dels är kommersiella framgångar byggda på en klusterframväxt 

inom relativt infrastrukturokänsliga digitala marknadssegment såsom retailtjänster för 

globala kundmarknader (där potentiella globala kundmarknader minimerar vikten 

behovet av lokal infrastruktur) och att de relativt få entreprenörerna bakom dessa 

framgångar lyckats både skapa innovativa ringar på vattnet liksom att fånga såväl 

globala kapitalmarknaders intresse, och incitamentsskapande policyfördelar till 

region och bransch. Därtill att man i Tyskland aktivt och tidigare än jämförbara länder 

arbetat med djuplodande samverkansstrategier för digitalisering och både skapat just 

synergier mellan branscher, forskning, offentliga institutioner och kapitalmarknader 

liksom strategiska och konkreta mått för att underbygga och pådriva en finansiering 

av ett världsledande kluster. Dessutom bör tilläggas att regeringen under senare tid 

vidtagit åtgärder för att säkra en utbyggnad av digitala infrastrukturen, vilket i sin tur 

ses som ett kritiskt nästa steg i denna utveckling. 

 

Harald Cavalli-Björkman 

Cen Rolfsson 
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Appendix V – Enkät: 
Fiberinfrastrukturens betydelse 
 

Resultat efter mejl/telefonenkät 

Utvalda företag ombads besvara följande enkät via webben eller telefonintervju. Enkäten har 

genomförts i syfte av att ge en bild av hur SMF:er påverkas av tillgång till fiberinfrastruktur. 

Alla kontaktade företag har svarat, men två företag valde att delge uttalanden istället för 

enkätsvar. 

 

Hur viktig är affärs-/tjänsteutveckling för er verksamhet? (Svaren graderas mellan 1 – 

4) 

För att öka tillväxt/intäkter? 

För att utveckla nya affärer? 

Hur viktigt har fiber varit för er affärs-/tjänsteutveckling? (Svaret graderas mellan 1 – 

4) 

Kan ni nämna ett exempel på hur tillgången till  fiberbaserat bredband har påverkat 

era affärer och verksamhet? (I egna ord) 

Hur har tillgång till fiber…(Svaren graderas 1-4, med möjlighet till egna exempel) 

…påverkat era möjligheter att nå ut till nya marknader och/eller kunder? 

 …möjliggjort nya produkter eller tjänster alternativt utvecklat befintliga 

produkter/tjänster? 

…möjliggjort förbättrad support eller kringservice? 

...påverkat era möjligheter att nå ut till större marknader nationell/europeisk/globalt? 

…påverkat era konkurrensfördelar, jämfört mot aktörer som inte har fiber? 

...påverkat er verksamhet om ni jämför med att ni endast skulle haft tillgång till ADSL 

(kopparbaserat bredband)  

Hur viktigt har fiber varit för er interna verksamhet? 

         (Exempelvis möjliggjort snabbare och mer effektiv kommunikation? Mer samarbete 

mellan kontor?) 

  

Adress till enkätsida: http://goo.gl/forms/W3fdf1QI72 

 

Enkätsvar 

Företagen som valde att besvara enkäten var:  
● Anderson & Jourdan: kommunikationsbyrå 

● Block Stockholm: uthyrning kontorsplatser till kommunikatörer 

● Bumbee Labs: Wi-Fi nät och besöksflödesmätningar 

● Fructus: försäljning av CAD/CAM-programvara i Norden med fokus styrning av CNC 

maskiner. 

● Nordnet Bank: nordisk bank med fokus på sparande 

● Sequitur: daglig verksamhet för personer med Asberger 

● Skovik: mjukvaruföretag som automatiserar reseräkningar åt företag. 

Svaren som följer finns tillgängliga i detta länkade exceldokument. 

 

http://goo.gl/forms/W3fdf1QI72
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12JG4VSqEJ_eMshlcQw6s9QSnRMZ-Ne6s5ByGIfG97uo/edit
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Kan ni nämna ett exempel på hur tillgången till fiberbaserat bredband har påverkat era 

affärer och verksamhet? 
● Fibertillgång gör att vi enklare kan kommunicera med omvärlden samt har snabbt 

access till servrar och andra system (som ligger i ett externt datacenter). (Skovik) 

 
● Flexiblare arbetsplats, mindre tid till-från möten, snabbare leverans av digitalt 

material. (Andersson & Jourdan) 
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● Ingen skulle placera sin verksamhet hos oss om vi inte hade väl fungerande och 

snabb fiber eftersom det är avgörande för deras affärer. (Block Stockholm) 

 
● I dag kör vi utan problem utbildningar över webben. Men när vi bara hade en ADLS-

uppkoppling uppstod irritation varje gång. ADSL-uppkopplingens brister gav stora 

problem med överföringar och bröt sönder talet. All vår kommunikation led samma 

brister då inte ADLS-uppkopplingen höll måttet. Tidigare tvingades vi även 

distribuera uppdateringar till programvaror och liknande från andra servrar än våra 

egna. Vår egen ADSL-uppkoppling räckte helt enkelt inte till. Idag har vi möjlighet att 

själva drifta servrar i egna lokaler, tack vare fiberuppkopplingens kapacitet. (Fructus) 

 

 

Ge gärna exempel... 
● Vi har många internationella kunder och leverantörer. Avstånd mäts inte längre 

enbart i kilometer, utan även i millisekunder [hastighet för paket på internet]. (Skovik) 

 
● Alla här arbetar kreativt med att skapa kommunikation. Det är genom full tillgång till 

digitala kanaler som vi kan visa upp våra arbeten och därmed nå nya och gamla 

kunder. (Block Stockholm) 

 
● Vi kan göra mer innovativa tjänster. (Sequitur) 
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Ge gärna exempel... 
● Det sker en ständig utveckling av nya kanaler för att förbättra sin kommunikation, 

inte minst genom digitala kanaler. Vårt arbete med att hitta nya kreativa lösningar åt 

vår kunder utvecklas ständigt. Att till exempel distribuera filmer i nyhetsbrev och 

kunders andra internetbaserade tjänster har blivit en ny utmärkt möjlighet tack vare 

fiber. (Block Stockholm) 

 
● Spelutveckling. (Sequitur) 

 

 

Ge gärna exempel... 
● Speciellt de av oss som hanterar webbplatser och liknande åt andra kunder måste 

bara ha snabb uppkoppling för att göra uppdateringar och korrigeringar.(Block 

Stockholm) 

 
● Våra kunder får en betydlig förbättring av servicen över Internet. (Fructus) 
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Ge gärna exempel… 

● Vi har internationella kunder och datacenter globalt utlokaliserade. Fiber ger låg 

latens och snabb åtkomst till omvärlden. (Skovik) 

● Vi har kunder runt om i världen, vi distribuerar våra kommunikationslösningar runt 

om i världen och vi använder partners och leverantörer som kanske sätter ihop 

original eller trycker våra produkter runt om i världen och dessa når vi i huvudsak 

genom bra nätuppkoppling och kraftfulla bredband. (Block Stockholm) 

 

Ge gärna exempel… 

 
● Vi har inga konkurrenter. (Bumbee Labs) 

 
● De som inte har fiber mister en viktig dimension i sina möjligheter att synas och 

arets med kundrelationer. (Block Stockholm) 
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Ge gärna exempel… 

 
● ADSL hade varit ett handikapp. (Skovik) 

 
● Vår datamängd är så pass liten och kräver inte riktigt de hastigheter som finns i 

fibernätet så jag vill nog hävda att vi skulle klara oss med snabbt ADSL utan att 

tappa någon konkurrensfördel. Vidare så arbetar vi mestadels trådlöst vilket gör att 

vi ändå inte kan utnyttja kapacitet i fiber fullt ut. (Anderson & Jourdan) 

 
● Vi arbetade första 5-6 åren (av nu 15 års verksamhet) med ADSL, men varje gång 

en enskild kreatör hos oss upplever tröghet i nätet så kommer vi ett steg närmare att 

förlora en kund. (Block Stockholm) 

 
● Vi kan arbeta fler och säkrare. (Sequitur) 

 
 

Ge gärna exempel… 

 
● I princip all intern kommunikation är digital, via olika tjänster på internet. Utan stabil 

och snabb anslutning fungerar inte intern kommunikation. (Skovik) 
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● Mycket avgörande. Vi är en litet byrånätverk och vi bor på olika ställen. En i 

Ängelholm, en i Stockholm och en i Mariehamn. Att vi har möjlighet att ha en 

gemensam server och backup för allt material är viktigt. Vi använder också 

Skype/Facetime för att kommunicera sins emellan. Vi har ställt som internt krav att vi 

inte ska vara beroende av att vara på huvudkontoret för att klara av våra 

arbetsuppgifter vilket innebär att vi alla tre har fiber/adsl hemma, egna 

backupstationer som komplement till huvudkontorets backup. Detta medför 

naturligtvis merkostnader för bolaget men skapar å andra sidan en hel del livskvalitet 

och så länge inte kunderna upplever en sämre service så är vi nöjda med det 

upplägget. (Anderson & Jourdan) 

 
● Vår interna kommunikation mellan 45 företagare och tillika individer sker 

huvudsakligen via forum på nätet. Med enkel och snabb uppkoppling blir det 

naturligt och enkelt att använda dessa för kommunikationen internt. Vi kan t ex 

snabbt nå ut till alla och säga "Nu blir det informationsmöte om fem minuter" med 

mycket mer. (Block Stockholm) 

 
● I dag kan vi erbjuda våra anställda möjligheten att arbeta hemifrån i en utsträckning 

som inte var möjlig med ADSL. Vi har idag kontor på flera platser i Stockholm och 

sköter internkommunikation med hjälp av fiber. Utan fibern hade vi varit tvungna att 

resa mellan de olika kontoren vilket vore en omöjlighet med tanke på den 

undermåliga trafiksituationen i Stockholm. (Fructus) 

 

 

Övriga svar/citat 

Några företag valde bort att besvara själva enkäten, men ville ändå ge följande 

kompletterande citat: 

 

Klarna, Europas ledande betalningsleverantör: 

"Klarnas mål att bli världsledande inom betalningar går endast att nå med den säkra, 

effektiva och snabba datakommunikation som fiberanslutningar ger. Det är avgörande för 

oss att vår kommunikation kan ske med högsta tillgängliga driftsäkerhet och hastighet. Utan 

tillgången av en kraftfull fiberinfrastruktur i form av ett finmaskigt nät skulle vi inte växa så 

kraftfullt som vi önskar. Eller ha den internationella konkurrenskraft som vi har idag." (Erik 

Engellau-Nilsson) 

 

Webhallen, en av Sveriges ledande internetbutiker för multimedia och hårdvara: 

"Webhallen är beroende av den stabila och snabba uppkoppling som fibern är överlägsen i 

att leverera. Både för uppkoppling av alla våra butiker, men även vår serverhall. Vår tillväxt 

av kunder är även den beroende av hur många som nås av en bra uppkoppling, något som 

sker bäst då fibern når så långt fram till kunden som möjligt." (Marcus Hambraeus) 

 


