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Om Öppna Nät-Barometern

 MÅL OCH SYFTE
En av förutsättningarna för att regeringens bredbandsmål om ett helt 
uppkopplat Sverige år 2025 ska bli verklighet, är att det svenska folket har 
tillgång till ett bredbandsnät i världsklass.

Med Öppna Nät-Barometern vill vi få en bättre bild av hur bredbandsut-
vecklingen ser ut i Sverige, samt bidra till och uppmuntra till kvalitetsför-
bättringar. I våra kontakter med olika kommunikationsoperatörer upplever 
vi att det fi nns ett stort fokus på leverans kvalitet samtidigt som viljan att 
förändra och förbättra fi nns. För att kunna dra nytta av detta och för att 
kunna lära av varandra, vill vi med Öppna Nät-Barometern hitta de förbätt-
ringsområden som många kommunikationsoperatörer har gemensamt, 
samt tillsammans hitta konkreta och standardiserade lösningar för att sä-
kerställa en hög och jämn kvalitet över hela landet. I förlängningen är vår 
förhoppning också att, i än högre utsträckning, involvera respektive kommu-
nikationsoperatör så att de känner att det är de själva som kan påverka 
och avgöra vilket slutbetyg de för.

 TILLVÄGA
GÅNGSSÄTT
Som underlag för Öppna Nät-Barometern har vi utvärderat samtliga 
aktörer på Öppna Nät marknaden som Com Hem och/eller Boxer har en 
aff ärs relation till. Det är Kommunikationsopeatörsrollen som vi har mätt. 
Att anlägga fi ber är inte något som har ingått i utvärderingen, utan det 
är den operativa delen som sköter den dagliga driften av det aktiva nätet. 
De kommunikationsoperatörer som varit en del av undersökningen utgör 
tillsammans över 85 % av den svenska marknaden för öppna nät, mätt i 
antal hushåll.

 VÄLKOMMEN TILL 
 ÖPPNA NÄT
 BAROMETERN!
Sverige utvecklas mot ett digitaliserat samhälle med en fullt utbyggd bred-
bandsinfrastruktur som ska fungera under dygnets alla timmar. Aktörerna 
på bredbandsmarknaden behöver förhålla sig till detta och hela tiden sträva 
mot att bli bättre – i alla delar. Med en regelbundet återkommande mätning 
som visar vilken kvalitet som de olika öppna näten /kommunikationsopera-
törerna har idag samt tydliggöra förbättringsområden, önskar Com Hem ta 
tempen på bredbandsutvecklingen i Sverige.

Vår förhoppning är att vi med Öppna Nät-Barometern ska kunna visa på 
behovet av en mer standardiserad och kvalitetssäkrad aff ärsmodell, drift-
process och nätdesign. För vår övertygelse är att standardisering både ökar 
kvaliteten och sänker driftkostnaderna.

Vår önskan är också att vi med denna metod ska hitta områden som blir 
gemensamma utmaningar där vi jobbar tillsammans och lär av de öppna 
nät som kommit längst i sin utveckling.

Detta är en den andra offi  ciella mätningen som Com Hem genomför med 
Öppna Nät-Barometern där vi kommer att utse en vinnare. En lista med de 
10 bästa Öppna Näten publiceras på www.bredbandsfakta.se.

Anders Nilsson Leo Saff ord
VD Produktchef Öppna Nät
Com Hem Com Hem
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 BETYGSSYSTEM
Totalt sett är det 23 mätpunkter, uppdelade i tre olika kategorier, som vi 
utvärderat. De olika kategorierna handlar om:

• Marknad, Avtalsvillkor & Miljö

• Drift- & Adresskvalitet

• Teknisk design

Mätpunkterna har definierats utifrån vad som är viktigt för oss som tjäns-
televerantör och utifrån vad som påverkar upplevelsen för slutkunden. 8 av 
de 23 mätpunkterna har kommunikationsoperatörerna själva fått svara på 
via en enkät. För varje område har vi tagit fram statistiskt underlag eller 
olika konkreta svarsalternativ. För varje mätpunkt ges poäng. Alla poäng vägs 
sedan samman och slutbetyget visar var på skalan man till slut hamnar. 
Maximalt antal poäng är 100.

Totalpoäng Motivering/Värdeklassning av totalpoäng

96  –  100 Ett Öppet Nät i världsklass 

90  –  95
Ett Öppet Nät med mycket bra kvalitet, hög kostnadseffektivitet,  
moderna stöd system och brett produktutbud

80  –  89 Ett bra Öppet nät med bra kvalitet och system

70  –  79 Ett medelbra Öppet Nät, Resultat över genomsnittet

60  –  69
Ett Öppet Nät som har några utvecklingsområden i sin leverans,  
sina system och/eller sina produkter

50  –  59
Ett Öppet nät med många utvecklingsområden, Resultat under  
genomsnittet

30  –   49
Ett Öppet nät med många utvecklingsområden och som i flera delar 
är undermåligt

Som tjänsteleverantör är kommunikationsoperatörernas kvalitet avgörande 
för vår affärsverksamhet, då det har en direkt påverkan på den upplevda 
kvaliteten av vår leverans till slutkonsumenten. För att vara så transparen-
ta som möjligt i vårt tillvägagångssätt vill vi därför vara tydliga med att det 
är operativ personal på Com Hem och Boxer som genomfört utvärderingen.

Nyheterna i denna mätning är:
•  Betyg ges för svar på minst en fråga enkätundersökningen. Enkäten 

innehåller 11 frågor vilket i praktiken innebär 11 poäng oavsett svarsalterna-
tiven på de olika frågorna

•  Betygsättningen av Produktutbudet kompletteras med företagstjänster

•  Portal-betyget tas bort och ersätts med Ansvar för Fastighetsnät

•  Betyget för Fakturaunderlag och Rapportering av driftstatistik förtydligas

•  Mätperioden för FaultRate kortas ner till 3 månader för att de som för-
bättrat sin felprocent den senaste tiden ska premieras

•  Betyget för Åtgärdstid justeras

•  Frågan om Kundseparation ersätts med en fråga om IP-adresstilldelning

•  Negativa betyg (minuspoäng) har tagits bort. Lägsta betyg på en mät-
punkt är alltid 0 poäng

Öppna Nät-Barometern är vårt bidrag till att säkerställa en framtidssäker 
digital infrastruktur i alla delar av landet – en förutsättning för att digitalise-
ringen av Sverige ska nå sin fulla potential. 
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Vi kan konstatera att det är mycket stor skillnad mellan toppen och botten 
på listan, men att flera av områdena kan förbättras med ganska små medel. 
Genom att belysa vilka områden som är extra viktiga, kan vi hjälpa kommu-
nikationsoperatörerna att prioritera sina insatser, lära av varandra och hitta 
gemensamma sätt att arbeta. Målsättningen är att öka den totala kvaliteten 
och i förlängningen höja kundnöjdheten.

Vill du läsa mer om Öppna Nät-Barometern, om mätningen och  
de olika kriterierna – gå in på bredbandsfakta.se. Där hittar du all  
information du söker!

Vid frågor om själva resultatet och tillvägagångssättet, vänligen kontakta 
ansvarig person nedan 

Leo Safford 
Produktchef Öppna Nät, Com Hem  
E-post: leo.safford@comhem.com 
Tel: 070-540 58 56

 SAMMAN
FATTANDE  
 SLUTSATSER
I denna andra mätning kan vi konstatera att utvecklingen går framåt. Vi ser 
tydliga tecken på att de Öppna Näten tillsammans med oss aktivt arbetar 
med att förbättra de utmaningsområden som vi tydliggjorde i mätningen 
som genomfördes år 2017. 

Observera att dessa Öppna Nät återfinns på listan över de bästa 10 Öppna 
Näten. De nät som återfinns på Top 10 listan men som inte finns med i denna 
graf har inte varit med i första mätningen och har därför inte tagits med här. 

Vi noterar samtidigt att den i särklass största utmaningen som vi identifierat 
fortfarande är avsaknaden av standarder. Vissa viktiga områden saknar 
helt standardisering och inom några områden efterföljs inte de riktlinjer som 
finns. Nationella aktörer vill kunna erbjuda samma tjänster med samma 
kvalitet i hela landet. Detta är inte möjligt om inte branschen i större  
utsträckning fokuserar på och arbetar fram standardiserade riktlinjer som 
aktörerna ska förhålla sig till.

BRANSCHUTVECKLING

Mätning 2017 Mätning 2018
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Förklaring av mätpunkterna 

 DEL 1:
 MARKNAD, 
 AVTALSVILLKOR 
 & MILJÖ
1. Aff ärsmodell (max 8 poäng)

Bland de Öppna Näten i Sverige förekommer fl era olika aff ärsmodeller för 
KO-verksamheten. Den vanligaste och mest eff ektiva för tjänsteleverantörer 
och slutkunder är den där hela den löpande avgiften för tillträdet i det Öppna 
Nätet debiteras tjänsteleverantören, som i sin tur “bakar” in denna kostnad 
i priset som slutkunder får betala för tjänsten. Kunden för därmed den totala 
kostnaden för tjänsten på en faktura från sin valda tjänsteleverantör. En 
annan modell är där kostnaden för tillträdet debiteras direkt till slutkund i 
form av en nätavgift. Denna modell är vanligast inom Öppna Nät som ingår 
som en del i ett energibolag. Denna kostnad kan antingen vara fast - obero-
ende om man har tjänst eller ej - eller så kan den variera beroende på vilken 
tjänst man köpt av en tjänsteleverantör. Olika kombinationer av dessa två 
modeller förekommer också. Betygsättningen premierar enkelhet; ju enklare 
och eff ektivare aff ärsmodell, ju högre poäng. 

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

8 Transmissionsavgiftsmodell utan någon nätavgift

6
Transmissionsavgiftsmodell med en mindre nätavgift för villor 
(max 50 kr/mån)

4 Modell med fast nätavgift

3 Modell med fast nätavgift som är olika för villor och fl erfamiljshus

2 Modell med rörlig nätavgift beroende på tjänst

0 Inget svar från det Öppna Nätet ENKÄTFRÅGA

 RESULTAT 2018
Vinnaren av årets Öppna Nät-Barometern är 
Open Universe 
Motivering: 
Open Universe har under det gångna året arbetat mycket hårt och med-
vetet med kvalitetsförbättrande åtgärder och i våra drift- och samver-
kansmöten varit mycket lyhörda för våra kravställningar samt med kort 
ledtid levererat på dessa. 

Det här är ett nät med bred produktutbud bra avtalsvillkor, stabil adress-
underlag och mycket korta åtgärdstider samt få driftstörningar. Här mår 
våra kunder helt enkelt bäst igenom hela kundlivscykeln från start till efter-
marknad och avslut!

Nedan presenteras de bästa Öppna Näten:
Placering Öppet Nät

 1 Open Universe

 2 TUX

 3 IP-Only

 4 Bollnäs Energi

 5 Fibra

 6 Zitius 

 7 NETSAM 

 8 Fiberstaden

 9 Splitvision

 10 Utsikt 
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POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

10 Pris klart under medelpris

8 Pris något under medelpris

6 I linje med medelpriset

4 Pris något över medelpris

2 Pris klart över medelpris

0 Mycket högt pris, klart över medelpris

4. Miljöpolicy (max 3 poäng)

De Öppna Näten har själv svarat hur omfattande miljöpolicy man har via 
en enkät.

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

3 Omfattande miljöpolicy fi nns

2 Enklare miljöpolicy fi nns

1 Miljöpolicy saknas

0 Inget svar från det Öppna Nätet ENKÄTFRÅGA

2. Produktutbud (max 10 poäng)
Produktutbudet jämförs med en lista på de vanligast förekommande och 
mest efter frågade hastigheterna på bredband samt IPTV-tjänst mot kon-
sumentmarknaden. Erbjuder man samtliga produkter på listan får man 
full poäng. Saknar man någon tjänst från listan görs avdrag på betyget.

Referenslista:
Transmissionsprodukter Konsument: 
Bredband 10/10, Servicenivå BAS
Bredband 100/10, Servicenivå BAS
Bredband 100/100, Servicenivå BAS
Bredband 250/100, Servicenivå BAS
Bredband 500/100, Servicenivå BAS
Bredband 1000/100, Servicenivå BAS
IPTV, Servicenivå BAS alt SN 0

Transmissionsprodukter B2B:
Bredband 10/10, Servicenivå BAS alt SN 0
Bredband 100/100, Servicenivå BAS alt SN 0
Bredband 250/100, Servicenivå BAS alt SN 0

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

10 Alla efterfrågade tjänster i referenslistan erbjuds

8 En tjänst från listan saknas

6 Två tjänster saknas från listan

4 Tre tjänster från listan saknas

2 Fyra tjänster från listan saknas

0 Fem eller fl er viktiga tjänster saknas

3. Prissättning (max 10 poäng)

För att utvärdera prissättningen har vi tagit fram ett medelpris per produkt 
som vi jämfört mot. Eftersom prissättningen skyddas av sekretessbestäm-
melsen i avtalen mellan parterna, kan vi inte off entliggöra det medelpris 
som vi jämfört med. Om man för ett dåligt betyg i denna kategori kommer 
vi individuellt - och i direkt dialog med berörda nät - ange vilken/vilka 
produkter som drar ner betyget.
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7. Fakturaunderlag (max 3 poäng)

Det är viktigt att fakturaunderlaget är lätt att tyda och att det går att 
kontrollera att rätt belopp debiterats. Fakturaunderlaget är dessutom viktig 
underlag för att tjänsteleverantörer ska kunna stämma av kundbasen mot 
det Öppna Nätets ur ett säkerhetsperspektiv för att förhindra att så kallade 
”spökkunder” använder nätet för exempelvis kriminalitet och andra typer 
av olaglig aktivitet. Implementation av TLFs rekommendation för faktura-
specifi kation ger full poäng. 

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

3 Har implementerat TLFs rekommendation för fakturaspecifi kation

1
Arbetar aktivt med implementation av TLFs rekommendation för 
fakturaspecifi kation

0 Har inte implementerat TLFs rekommendation för fakturaspecifi kation

5.  Fastighetsnät ingår i ansvaret för 
Tillgänglighet och Servicenivåerl 
(max 3 poäng)

I fl erfamiljshus fi nns det ett fastighetsnät (som fastighetsägaren äger) 
som tar bredbandstrafi ken sista biten till slutkundens Mediaomvandlare. 
I normalfallet ingår fastighetsnätet som en integrerad del av det Öppna 
Nätet avseende ansvar för tillgänglighet, servicenivåer och felavhjälpning. 
Detta ger högsta poäng. Om fastighetsnät inte ingår i det Öppna Nätets 
ansvar, ger det 0 poäng.

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

3

Ja, fastighetsnät i fl erfamiljshus ingår alltid som en del i Trans-
missionsprodukten. Tillgänglighet och Servicenivåer mäts och 
följs upp ända fram till Mediaomvandlaren, alternativt till första 
bredbandsuttaget om Mediaomvandlare saknas i lägenheten

2
Ja, fastighetsnät i fl erfamiljshus ingår normalt som en del i Trans-
missionsprodukten enligt ovan, men några få undantag fi nns och dessa 
undantag är tydligt markerade i adressdatafi len 

1
Nej fastighetsnätet ingår inte i beräkningen av tillgänglighet och 
servicenivåer

0 Inget svar från det Öppna nätet

6. Avtalsvillkor (max 3 poäng)

Nyligen har branschen tillsammans med Stadsnätsföreningen och Tjänste-
leverantörs föreningen, förhandlat fram ett standardavtal (Tjänsteleveran-
törsavtalet) som kan användas mellan parterna. Har detta implementerats 
ger det högsta poäng.

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

3
Nya avtalsmallen används utan avvikelser, alternativt mycket hög kvalitet 
och rimliga villkor i avtalet

2
Ännu inte infört Tjänsteleverantörsavtalet men har rimliga villkor. 
Alternativt använder Tjänsteleverantörsavtalet men med avvikelser i 
Bilaga 1

1 Avtal med stora skillnader mot Tjänsteleverantörsavtalet

0 Avtal med orimliga villkor

ENKÄTFRÅGA
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POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

5 6 av 6 obligatoriska punkter i avtalet rapporteras

4 5 av 6 obligatoriska punkter i avtalet rapporteras

3 4 av 6 obligatoriska punkter i avtalet rapporteras

2 3 av 6 obligatoriska punkter i avtalet rapporteras

1 2 av 6 obligatoriska punkter i avtalet rapporteras

0 1 av 6 obligatoriska punkter i avtalet rapporteras

10.  Åtgärdstid internet privatkund 
(max 4 poäng)

Åtgärdstiden vid fel är ett viktigt nyckeltal på hur eff ektiv driftorganisa-
tionen är. Maximala åtgärdstiden specifi ceras också i Standardavtalet via 
SLA (Service-level Aggreement).

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

4
Genomsnittliga åtgärdstiden är mindre än 1 arbetsdag 
(mätt över de senaste 3 månaderna)

3
Genomsnittliga åtgärdstiden är mindre än 2 arbetsdagar 
(mätt över de senaste 3 månaderna)

2
Genomsnittliga åtgärdstiden är mindre än 3 arbetsdagar 
(mätt över de senaste 3 månaderna)

1
Genomsnittliga åtgärdstiden är över 3 arbetsdagar 
(mätt över de senaste 3 månaderna) 
Alternativt Mätningar av åtgärdstid fi nns inte tillgängligt

0 Inget svar från det Öppna Nätet ENKÄTFRÅGA

 DEL 2:
Drift- och datakvalitet

8. FaultRate (max 6 poäng)

FaultRate är antalet felärenden till Com Hems kundservice delat med antalet 
levererade tjänster. Detta ger ett procenttal som kan jämföras vecka för 
vecka eller mellan olika KO:s. Com Hem har under fl era års tid på veckobasis 
följt FaultRate och löpande rapporterat tillbaka till de Öppna Näten. Betyget 
baseras på FaultRate i medeltal de senaste 3 månaderna

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

6 Under 0,6 % av kunderna har rapporterat in felärenden

4 Mellan 0,6 % och 1 % av kunderna har rapporterat in felärenden

2 Mellan 1 % och 2 % av kunderna har rapporterat in felärenden

0 Över 2 % av kunderna har rapporterat in felärenden

9. Rapportering driftstatistik (max 5 poäng)

Professionella operatörer följer och redovisar driftstatistik på månadsbasis, 
mäter tillgänglighet och identifi erar vanliga fel för att aktivt jobba med före-
byggande åtgärder. Rapporterar man löpande felstatistik inom samtliga 
sex områden som anges nedan, får man full poäng. Rapporterna och upp-
följningen ska behandla dessa områden:

• Servicenivåerna

• Tillgängligheten

•  Totalt antal nya felanmälningar samt totalt antal klarrapporterade 
felärenden

• Oriktiga felanmälningar

• Större Fel, återkommande Fel, Övriga Fel, Allvarliga- eller Kritiska Fel

• Identifi erade risker
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13.  Datakvalitet - valideringsfel i adresslistorna 
(max 5 poäng)

Dålig datakvalitet är ett välkänt problem för många organisationer, samtidigt 
som det är en kritisk framgångsfaktor. När Com Hem/Boxer för in adress-
listor på uppkopplade hushåll (det vill säga hushåll som kan köpa tjänster via 
det öppna nätet) så jämförs dessa med adressdata mot en extern databas 
med offi  ciella svenska adresser. Om adressen inte är korrekt eller saknas i 
referensdatabasen valideras inte adressen och för till följd att slutkunderna 
inte kan beställa tjänster. Vanliga fel är felstavning, felaktigt postnummer 
eller postort. Korrekt datakvalitet är av yttersta vikt för att datasystem ska 
fungera. Ju färre fel desto högre poäng. Även vid fl ersfamiljshus (MDU) är 
lantmäteriets lägenhetsnummer att föredra.

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

5 Mindre än 1 % valideringsfel

3 Mellan 1 % till 5 % valideringsfel

1 Mellan 5 % till 8 % valideringsfel

0 Mer än 8 % valideringsfel

14.  Efterlevnad av SSNfs adresspecifi kation 
(max 4 poäng)

I april 2015 publicerade SSNf en rekommendation på vilken sorts data som 
ska fi nnas i den adresslista som skickas till tjänsteleverantörerna. Nu, två år 
senare, är det tyvärr många Öppna Nät som ännu inte följer rekommenda-
tionen. Är dessa implementerad fullt ut för man full poäng. Poängavdrag 
ges om viss data saknas och noll poäng om SSNfs rekommendationer inte 
är i implementerad alls.

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

 Max 4  En poäng per punkt nedan som är uppfylld:

1 För varje access rapporteras det vilken CPE som används

1 För alla accesser inkommer option82

1
Feasibility, det vill säga vilka transmissionsprodukter som fi nns 
per förbindelse

1 Om förbindelsen har stöd för Free Seating eller annan modell

11. Åtgärdstid IPTV privatkund (max 4 poäng)

Åtgärdstiden vid fel är ett viktigt nyckeltal på hur eff ektiv driftorganisa-
tionen är. Maximala åtgärdstiden specifi ceras också i Standardavtalet via 
SLA (Service-level Aggreement).

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

4
Genomsnittliga åtgärdstiden är mindre än 1 arbetsdag 
(mätt över de senaste 3 månaderna)

3
Genomsnittliga åtgärdstiden är mindre än 2 arbetsdagar 
(mätt över de senaste 3 månaderna)

2
Genomsnittliga åtgärdstiden är mindre än 3 arbetsdagar 
(mätt över de senaste 3 månaderna)

1
Genomsnittliga åtgärdstiden är över 3 arbetsdagar 
(mätt över de senaste 3 månaderna) 
Alternativt Mätningar av åtgärdstid fi nns inte tillgängligt

0 Inget svar från det Öppna Nätet

12.  Används Navet i verksamheten? 
(max 3 poäng)

Driftinformation mellan operatörer (Navet) är ett system som PTS driver, 
där drift information kan utbytas mellan aktörer inom området elektronisk 
kommunikation på ett standardiserat sätt. Navet syftar till att skapa en 
mer ekonomisk, säkrare och eff ektivare överföring av information om 
driftstörningar orsakade av akuta fel eller planerade avbrott. Nästa version 
av systemet kommer heta Navet.

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

3 Ja

2 Ja, men inte fullt ut

1 Nej

0 Inget svar från det Öppna Nätet

ENKÄTFRÅGA

ENKÄTFRÅGA
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17.  Levereras information om 
Homes Passed-adresser? (max 3 poäng)

Homes Passed (HP) är ett begrepp som används framför allt i utbyggnaden 
av fi ber till villa. Om en fastighet är HP fi nns det fi ber i gatan men den är ännu 
inte indragen till själva fastigheten. Tjänsteleverantörer vill kunna ge slut-
kunder information om detta och kunna hänvisa kunden till rätt nätägare 
för att beställa fi ber.

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

3
HP-adresser levereras i adresslistorna med AID och ungefärlig 
leveranstid

2
HP-adresser levereras i adresslistorna utan AID eller ungefärlig 
leveranstid

1 HP-adresser levereras ej i adresslistorna

0 Inget svar från det Öppna Nätet ENKÄTFRÅGA

15.  Löpande förvaltning av adressdatakvalitet 
(max 3 poäng)

Postnummer ändras och gator byter namn. Därför är en löpande förvaltning 
av adressdata av yttersta vikt för att datakvaliteten ska hålla hög nivå 
över tid. För att stämma av och korrigera felaktig data ska avstämning 
göras mot en extern databas med korrekta svenska gatuadresser.

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

3 Ja, detta görs löpande

2 Ja, detta görs som enskilda aktiviteter någon/några gånger per år

1 Nej, detta görs inte regelbundet. Endast när fel upptäcks

0 Inget svar från det Öppna Nätet

16.  Levereras information om 
framtida fi berförbindelser? (max 3 poäng)

I enlighet med SSNfs adressdataspecifi kation kan man leverera datum på 
framtida (planerade) inkopplingar. Därmed kan slutkunder ges möjlighet att 
förboka tjänster för aktivering när inkopplingen av fi berförbindelsen är klar. 
Detta är något som slutkundsmarknaden efterfrågar men något som inte 
erbjuds i alla nät.

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

3
Ja, förbindelsen visas 4 månader i förväg, med planerat inkopplingsdatum 
och har AID

2
Ja, accessen visas 1– 3 månader i förväg med planerat inkopplings datum 
och har AID

1 Nej accessen levereras inte innan inkoppling, eller saknar AID

0 Inget svar från det Öppna Nätet

ENKÄTFRÅGA

ENKÄTFRÅGA
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20.  Uppgraderingspolicy för länkar 
(max 4 poäng)

En av de största kvalitetspåverkande faktorerna för TV- och bredbands-
upplevelserna är så kallade paketförluster och fördröjning. Om en länk har 
mer än 70 % belastning i medel mätt över en 5-minutersperiod, kommer 
länken med stor sannolikhet att under kortare perioder gå full (och därmed 
tappa paket), vilket resulterar i störningar och frysningar i TV-bilden samt 
trögare surf. En tydlig uppgraderingspolicy och uppföljning på att den efter-
levs, hanterar detta problem.

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

4 Ja, när en länk nått 70 % i medel, mätt på 5-minutersperiod

3 Ja, när en länk nått 80 % i medel, mätt på 5-minutersperiod

2 Ja, när en länk nått 90 % i medel, mätt på 5-minutersperiod

1
Nej, reaktiv hantering, det vill säga uppgradering sker vid felanmälan och/
eller kundklagomål

0 Inget svar från det Öppna Nätet

21.  Finns Produktspecifi kationer? 
(max 2 poäng) 

Produktspecifi kationer är ett viktigt dokument som beskriver de transmis-
sionstjänster som fi nns i det öppna nätet. Detta är något som dessvärre 
saknas i många nät.

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

3 Ja, produktspecifi kationer fi nns

0 Nej, produktspecifi kationer fi nns ej

ENKÄTFRÅGA

 DEL 3
– TEKNISK DESIGN
18. Free Seating (max 5 poäng)

Free Seating, eller ”Any Service Any Port”, är en funktion och teknisk lösning 
som enligt Com Hem/Boxers uppfattning har störst påverkan på FaultRate 
och kundupplevelse i uppstartsskedet av en tjänst. Lösningen gör att slut-
kunden kan koppla in sin bredbandsrouter, IPTV-box eller telefonibox till vilken 
port som helst i den så kallade mediaomvandlaren, då nätet känner av vilken 
signal som ska skickas till utrustningen. Detta innebär att det blir mycket 
svårare för en kund att göra fel i installations- och uppstartsfasen.

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

5 Ja, Free Seating fi nns

2 Ja, Free Seating fi nns i delar av nätet

0 Nej, Free Seating är inte tillgängligt

19.  Stöd för PI-API (adress, beställning, ticket) 
(max 5 poäng)

PI-API är en specifi kation på det dator till dator gränssnitt som SSNf 
rekommenderar. PI-API är ett leverantörsoberoende öppet API för eff ektivt 
systemsamarbete mellan tjänsteleverantörer, öppna nät och kommunika-
tionsoperatörer.

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

5 Fullt stöd för Feasibility*, Beställning och Trouble Ticket

4 Stöd för Feasibility* och Beställning

3 Stöd för endast Feasibility* och Mail-API för Beställning

1 Inget stöd fi nns idag, men det fi nns en plan

0 Inget stöd idag och ingen plan fi nns

* Feasibility, det vill säga vilka transmissionsprodukter som fi nns per förbindelse.
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22.  IPv6 (för privatkunds internet) 
(max 2 poäng)

IP adresser är en bristvara i världen och adresserna i det nuvarande systemet 
IPv4 är på väg att ta slut i takt med att fl er och fl er människor ansluts till 
internet och kopplar upp mer och mer prylar. Det nya systemet heter IPv6 
och löser detta problem. 

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

2 Ja, klar för användning

1 Nej, inte klar för användning

0 Inget svar från det Öppna Nätet

23. IP adresstilldelning (max 2 poäng)

För att kunna hjälpa slutkunderna på bästa sätt vid felärenden är det 
viktigt att alltid ha kontroll över och tillgång till IP-adresstilldelningen till 
slutkunderna. Utöver att veta vilken kund som har vilken IP-adress styrs 
slutkundens tjänster till viss del via DHCP. Därför är det viktigt att det 
öppna nätet har DHCP relay till respektive tjänsteleverantör.

POÄNG VILLKOR SOM SKA UPPFYLLAS

2

Det öppna nätet har DHCP relay som option för tjänsteleverantören som 
därmed kan hantera IP-adresstilldelningen (DHCP) för sina kunder i det 
öppna nätet. Kunderna identifi eras av DHCPv4 option82 respektive 
DHCPv6 option18 och 37. Kopplingen Option 82/18 och 37 till access är 
tillgängligt för tjänsteleverantören

0
Tjänsteleverantören ges ej möjlighet att hantera IP-adresstilldelningen 
(DHCP)

ENKÄTFRÅGA
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