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Överskattad mobiltäckning hindrar nödvändiga insatser
Med uppkopplade enheter, fjärrstyrning och andra smarta lösningar
ska vi möta samhällsutmaningar som klimatomställning, jämlik vård
och hälsa och ett säkert samhälle. Vi kommer därför behöva ett
mobilnät som täcker nästan hela landets yta. Mobilnätens utbredning
får alltså en allt större betydelse, både för den enskilde och för
samhällsutvecklingen i stort.
I Sverige förväntas mobiloperatörerna presentera kartor som visar
vilken täckning deras mobilnät har. Täckningsgraden räknar de ut
enligt en teoretisk modell och resultatet skickar de in till Post- och
telestyrelsen. Det har dock visat sig att dessa täckningskartor inte
stämmer med verkligheten. Den verkliga täckningen är betydligt
sämre. Post- och telestyrelsen gjorde redan år 2013 kontroller som
visade detta, och nya mätningar gjorda i år visar att täckningen inte
har förbättrats. Till exempel hade en operatörs nät i 36 procent av
mätningarna inte den utlovade täckningen.
För kunden innebär detta att den fattar köpbeslut på underlag
som inte stämmer. För samhällsaktörerna innebär det att de fattar
beslut om olika digitaliserade mobila tjänster som når betydligt färre
invånare än vad underlaget visar. För samhället i stort handlar det
säkerhet och beredskap inför kriser påverkas negativt. För företag
innebär det att deras digitala tjänster når färre än de trodde när de
gjorde investeringarna.
Dessutom använder Post- och telestyrelsen dessa täckningskartor i
sin uppföljning av regeringens mobilmål och som underlag till förslag
på åtgärder som behöver vidtas för att nå dem. Även regeringen
fattar alltså beslut på felaktiga underlag.
Kort sagt skapar mobiloperatörernas överdrivna täckningskartor en
lång rad problem, inte minst för län som har mycket landsbygd, som
Värmland.

Det finns inga genvägar till god mobiltäckning. Det handlar om
att sätta upp master även i områden som inte är lönsamma för
operatörerna. Om samhället inte ställer den här typen av krav
kommer operatörerna inte heller att sätta upp masterna. I andra
länder med mycket landsbygd använder man därför det värde
som radiofrekvenserna har för mobiloperatörerna för att få bättre
täckning. Man ställer helt enkelt krav på att de operatörer som vinner
budgivningen om frekvenserna har mobiltäckning även i olönsamma
områden.
Under de närmaste åren kommer radiofrekvenser som
mobiloperatörerna är beroende av att auktioneras ut. Detta är ett
tillfälle som inte får gå oss ur händerna. Ställ krav på reell täckning i
hela landet. Det handlar om att ge oss alla bättre verktyg för att möta
samhällsutmaningar som säkerhet och beredskap, klimatomställning,
jämlik vård och hälsa samt säkra servicefunktioner.
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