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• 8 av 10 har bredband, 70% av dessa har det genom 
telefonjack/adsl

• Drygt en fjärdedel upplever problem med sin 
uppkoppling

• 7 av 10 vill ha snabbare internet nu

• Priset anses som det största hindret för att skaffa en 
fiberanslutning

• Majoriteten tror att anslutningsavgiften ligger mellan 
10 000 – 20 000 kr per fastighet

Marknadsundersökning med 500 villaägare



Delat ansvar för fibertillgång

23%

10%

60%

7%

Framförallt Malmö stad

Framförallt de privata aktörerna

Malmö stad och de privata aktörerna har
ett delat ansvar

Vet ej



Malmö stads fibermål uppfattas som 
relevant för medborgarna

37%

36%

16%

5%

7%

Mycket viktigt

Ganska viktigt

Inte så viktigt

Inte alls viktigt

Vet ej



1. Avtalsförhållanden

Så vad var det vi kom fram till?
(Våra fem grundstenar)



Avtalsförhållanden

Malmö Stadsnät

TjänsteleverantörVillaföreningen
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Neutralitet

I och med att det finns en förening så ÄR det 

föreningen som väljer en tjänsteleverantör inte Malmö 

Stadsnät. 
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Hög anslutningsgrad

För att Malmö Stadsnät ska kunna ha ett pris som är 

attraktivt så behöver vi ha mer än 50 procent i 

anslutningsgrad.
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Prismodell

En prismodell som skapar förutsättningar för så hög 

anslutningsgrad som möjligt. Malmö stad ser det som 

en långsiktigt investering där vi kan använda längre 

avskrivningstider.
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Enkelhet

För att kunna hålla ett lågt pris måste allt ske så enkelt 

som möjligt. Vi använder oss inte av ROT-avdrag och 

förutsättningarna ska vara det samma för alla.



”Malmö Modellen”

Erbjudandet

• 1000/1000 Mbit/s

• 21 tv kanaler 

• Telefoni

Anslutningsavgift: 4495:-

Månadsavgift 350:-



Vi har konceptet, men 
vad gör vi nu?



Dags att missionera!



Vad tyckte då 
Villaägarna?





Hösten
2012

Sommaren
2013

Våren
2013

Start 2014



2013-08-19 = 651 Avtal 2015-09-08 = 1024 Avtal

Utfallet



Vad har vi lärt oss?

• Var inte rädd för att samarbeta med någon som 

erbjuder en kollektivtjänst

• Var alltid övertydlig

• Information, information och information

• Aldrig special bara standard

• SÄKERHET!



Frågor?


