
Funderar du på att skaffa bredband?
Med bredband och smarta, digitala tjänster kan du leva  
enklare och tryggare, oavsett hur eller var du bor i landet. 

Snabb och  
säker upp- 
koppling!
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Bredband gör vardagen enklare
Med snabbt bredband kan du och din familj  
surfa, titta på tv och film eller använda andra 
digitala tjänster, samtidigt, utan att bilden hackar 
eller tjänsterna blir tröga. Du kan koppla in larm, 
övervaka hemmet och styra exempelvis värme 
och lampor. Du kan hyra filmer och låna digitala 
böcker, e-böcker. Bank- och skattetjänster för  
din hushållsekonomi har funnits länge. 

Du behöver inte ha en dator för att koppla  
upp dig. Det går bra att använda bredbandsnätet 
även om du bara vill utnyttja det för telefon, tv 
eller andra tjänster. 

Tjänster som underlättar
Om du bor hemma och har behov av stöd, kan  
du ta hjälp av en rad digitala tjänster som under-
lättar vardagen. Olika kommuner erbjuder olika 
tjänster. Med videokommunikation kan du få viss 
vård och omsorg på distans, ofta i kombination 
med hembesök. Kontakt via bild eller video hjälper 
även anhöriga att få råd och stöd kring om-
sorgen hemma. Automatiska sensorer kan skicka 
information till hemtjänsten, till exempel om ett 
medicinskåp inte har öppnats på ett tag. 

Videosamtal med läkare och annan sjukvårds-
personal gör att du inte behöver resa lika ofta för 
din behandling. Du kan också ta del av din journal 

Det finns många fördelar med 
snabbt och säkert bredband
• Du kan lättare hålla kontakten med familj och vänner, exempelvis med video samtal. 

• Om du blir sjuk kan du använda digitala tjänster som en del av din behandling. 

• Det blir även lättare att delta i utbildningar, föreningsliv och fritidsaktiviteter. 

• Med exempelvis fiber är ditt hem förberett för de smarta, digitala tjänster som nu 
snabbt växer fram i samhället. Det finns även andra sätt att ansluta till internet.

Alla ska  
ha tillgång till  

snabbt bredband 
senast 2025!
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via internet, efter säker inloggning. Vissa medicin-
ska tester kan du ta hemma, exempelvis blod-
tryck. Då överförs testresultaten direkt till läkaren 
som kan bedöma dem och ta kontakt med dig om 
det behövs.

Kultur, utbildning och fritid
Med en snabb och säker anslutning till internet 
kan du ta del av konserter, teater, opera, sport och 
andra evenemang från hela världen – både direkt 
och i efterhand. Du kan spela upp dem på din tv 
eller titta direkt i datorn, surfplattan eller mobilen. 
Även utbildningar och kurser inom alla tänkbara 
områden erbjuds via internet. Kanske vill du lära 
dig ett nytt språk, att spela gitarr eller lyssna på 
en föreläsning från ett universitet? Kort sagt, med 
ett snabbt bredband kan du delta i samhället på 
helt nya sätt.

Att ansluta huset
För dig som har fått ett erbjudande om att dra in 
fiber till din bostad kan frågorna vara många. Vad 
kostar det? Hur lång tid tar det? Och vad kan jag 
egentligen använda det till?

Fibernätet kan jämföras med elnätet, som kom till 
Sverige i slutet av 1800-talet. Precis som med 
elen ger fibernätet helt nya möjligheter som i dag 
kan vara svåra att överblicka. När elen kom tänkte 
nog många att det var skönt att lätt kunna tända 
en lampa och lysa upp ett rum. Tills kylskåpet 
kom. Och spisen, tvättmaskinen och tv:n… I dag  
är det nog få som kan tänka sig ett hus utan el.  

Men att installera fiber är inte bara att ge sin 
bostad en lösning som är anpassad för tjänster 
som utvecklas i framtiden. Redan i dag finns det 
en mängd tjänster du kan använda i vardagen, i 
skolan och inom vård, omsorg eller samhällslivet. 

Att dra in fiber till sitt hus kostar en del.  
Å andra sidan kan du vara trygg med att du får en 
uppkoppling som är stabil, säker och har mycket  
hög kapacitet, även för de tjänster som går att 
använda först om några år. Att skaffa fiber kräver 
lite planering, eftersom det kan vara en viss 
vänte tid inför själva installationen. På samma sätt 
som när elnätet byggdes, behöver en kabel dras 
till vart och ett av husen som vill ansluta sig till 
fibernätet. Därför byggs nätet ut i ett bostads-
område i taget. Du betalar ofta en engångsavgift 
för att dra fram fiberkabeln till och in i huset.  
Det är nästan alltid dyrare, ibland mycket dyrare, 
att ansluta sig i efterhand.

Välj ett abonnemang 
som passar dig
När du har installerat fiber behöver du ett  
abonnemang från en operatör. Sedan kan du 
använda internet och andra digitala tjänster, som 
telefoni, tv och video. Du kan också välja att dra  
in fiber till bostaden men vänta med att aktivera 
ett abonnemang till senare.

De flesta fibernät, men inte alla, erbjuder 
abonnemangstjänster hos flera operatörer, där du 
kan välja det abonnemang som passar ditt hushåll 
bäst. Ibland har abonnemanget bindningstid.

Fibernäten byggs ut för fullt på många håll i 
Sverige. Säkert har du hört talas om grannar och 
vänner som fått fiber hemma, eller sett skyltar 
längs vägkanten om utbyggnaden? Regeringens 
mål är att alla i Sverige ska ha tillgång till snabbt 
bredband senast 2025.

Även mobilnäten byggs ut, med högre  
kapacitet och bättre täckning. Det finns också 
andra sätt att ansluta till internet, till exempel via 
kabel-tv, det vanliga telefonnätet och satellit.

Precis som när elnätet byggdes, behöver en kabel 
dras till varje hus som ska anslutas till fibernätet. 

Fibern  
är den nya  

elen!



Bredbandskartan 
Vill du veta mer om hur du kan skaffa snabbt och säkert bredband?  
Med PTS e-tjänst Bredbandskartan kan du söka på din adress och se  
vilka operatörer som erbjuder fast och trådlöst bredband där du bor.  
Kontakta sedan de operatörer som verkar intressanta. Prova själv på  
www.bredbandskartan.pts.se 

Din kommun
Om det inte finns någon operatör i ditt område som erbjuder bredband 
kan du kontakta din kommun för att få veta mer om hur utbyggnads-
planerna ser ut där du bor.

Telekområdgivarna
Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter  
om abonnemang för tv, telefoni och bredband samt för fiberanslutningar.  
Mer information finns på www.telekomradgivarna.se

Hallå konsument
Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas  
av Konsumentverket. Dit kan du vända dig med frågor om köp av varor 
och tjänster, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som 
konsument behöver hjälp med. Läs mer på www.hallakonsument.se  

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång  
till bra telefoni, bredband och post. Läs mer om oss på www.pts.se 

När du 
vill veta 

mer


