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PTS arbete för konsumenterna 
Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndig-
het för branschen elektronisk kommunikation. 
Vårt arbete ska bidra till en välfungerande tele-
kommarknad med effektiv konkurrens genom 
att ge aktörerna på marknaden goda förutsätt-
ningar. Konsumenterna ska ha tillgång till ett 
brett utbud av tjänster och god information om 
vad marknaden erbjuder. Vår vision är att alla i 
Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband 
och post.

Tillsyn av operatörer 
PTS har i uppdrag att övervaka att de som levererar 
bredband och telefoni följer lagen om elektronisk kom-
munikation (LEK). PTS bedriver tillsyn av operatörer-
na för att bidra till att konsumenterna ska kunna känna 
sig trygga och kunna göra välinformerade val. Lagen 
reglerar bland annat vilken information leverantörerna 

måste lämna till konsumenter. När möjligheten att 
jämföra olika operatörers priser och villkor finns kan 
konsumenterna lättare skaffa den lösning som passar 
dem bäst. Det är viktigt för att marknaden ska fungera 
väl. På en välfungerande marknad får konsumenterna 
tillgång till bra tjänster till en rimlig kostnad. 
PTS arbete kompletterar den generella konsument-
skyddslagstiftningen, där den senare ger konsumen-
terna verktyg att i det enskilda fallet säkerställa att 
leverantörer levererar enligt ingånget avtal och att 
villkoren är skäliga. 

Grundläggande bredband och telefoni
Alla ska få tillgång till internet och de samhällsviktiga 
tjänster som finns där, oavsett var man bor och verkar. 
Det är i första hand marknaden som ska erbjuda tele-
foni och bredband till hushåll och företag.
Nästan alla hushåll och företag täcks av minst tre 
möjliga tekniska sätt att ansluta sig till grundläggande 
internet eller telefoni på, utöver kopparnätet och fiber-
nät. På landsbygden är de flesta täckta av 

• minst två olika nät för mobiltelefoni. I bland kan en 
riktantenn behövas för att förstärka mobilnätens 
signaler och därmed även förbättra kvaliteten på 
internetmottagningen

• det trådlösa nätet i 450-bandet1 
• minst ett satellitsystems bredbandstjänster. För mot-

tagning av satellitsignal krävs att en parabolantenn 
monteras på fastigheten samt att det finns fri sikt 
mot satelliten i riktning söderut. 

De flesta har alltså tillgång till bredband och telefoni. 
Som enskild har man ett eget ansvar för att tillgodose 
sitt behov av internet och telefoni. Man kan behöva 
lägga ned tid och engagemang genom att kontakta flera 
leverantörer, och utvärdera olika lösningar för att hitta 
den som passar bäst. 

1  I 450-nätet används en teknik som kan jämföras med mobiltelefo-
ninät men nätet används främst för fast monterad utrustning i hushåll, 
på företag eller i t.ex. arbetsfordon. Du kan alltså få internetuppkoppling 
via 450-nätet men behöver särskild utrustning, det räcker inte med en 
mobiltelefon av standardmodell.

Kort om Post- och telestyrelsen
Post- och telestyrelsens (PTS) vision är att alla i Sverige 
ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. För att 
uppnå detta arbetar vi för:

• Fasta och mobila nät är utbyggda så att alla användare 
kan få tillgång till de tjänster som normalt efterfrågas.

• Alla användare har tillgång till tillförlitliga post- och 
grundläggande betaltjänster.

• Alla användare har tillgång till tillförlitliga och säkra 
elektroniska kommunikationsnät och -tjänster.

• Radiospektrum och nummer förvaltas så att sam-
hällsnyttan maximeras över tid.

• Marknaderna för elektroniska kommunikationer och 
post kännetecknas av väl fungerande konkurrens med 
effektiva priser och valmöjlighet för konsumenter.

• Konsumenter kan känna sig trygga med att deras 
rättigheter är väl tillgodosedda, och att de kan göra 
aktiva och välinformerade val.

• PTS är en välskött myndighet som är nytänkande och 
en av Sveriges bästa arbetsplatser
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PTS ska ordna med en grundläggande internetupp-
koppling och telefoni till de som inte kan få sådana 
tjänster genom marknadsaktörerna. Du kan läsa mer 
om förutsättningarna att få en lösning via PTS på  
www.pts.se/grundlaggandeinternet 

Kopparnätet avvecklas
Telefonnätet (kopparnätet) håller på att stängas ned 
som en del av en övergång till nya, moderna och mer 
framtidssäkra infrastrukturer som bättre möter upp 
framtidens behov. Telia äger och förvaltar kopparnätet, 
men även andra operatörer berörs av avvecklingen om 
de hyr kapacitet i kopparnätet på den platsen. Nätägare 
har skyldighet att följa ingångna avtal om till exempel 
uppsägningstider men är i övrigt fria att bestämma 
över ändringar i nätet. De har åtagit sig att informera i 
god tid för att intressenter ska kunna gå över till andra 
lösningar i tid.

Om avvecklingen medför att du blir utan internet eller 
telefoni, kontakta PTS.

Fler alternativ till snabba bredband
Utbyggnaden av bredband i Sverige har nått långt och 
hastigheterna blir allt högre. Det finns olika typer av 
bredband som kan vara en bra lösning. Mobilnäten 
byggs ut, med högre kapacitet och bättre täckning. Det 
går även att ansluta till internet via exempelvis kabel-tv, 
det vanliga telefonnätet och satellit. PTS verkar sedan 
många år för att främja utbyggnaden men även bidra till 
en ökad bredbandskonkurrens, vilket ska leda till bättre 
tjänster för konsumenterna.

Kommunikation – åt alla
Vi ska se till att alla, oavsett funktionsförmåga, kan 
ta del av digitaliseringens möjligheter. Då marknaden 
ännu inte kan möta allas behov av bra it, telefoni och 
post kompletterar PTS utbudet av kommunikations-
tjänster med exempelvis bild- och texttelefoni. Vi 
arbetar även pådrivande, stödjande och samlande för 
att generella lösningar i högre grad ska kunna användas 
oavsett funktionsförmåga. 

Bra mobiltäckning kan bli bättre
Det finns ett politiskt mål om att hela Sverige ska ha 
tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet senast 
år 2023. Sverige har redan i dag en mycket väl utbyggd 
mobiltäckning för bredbands- och samtalstjänster. Det 

finns dock platser där det fortfarande fungerar dåligt att 
ringa och använda internet. Det kan i vissa fall vara svårt 
att få tillräcklig täckning inomhus och geografiska hinder 
som exempelvis berg kan skapa lokal radioskugga. 

PTS viktigaste verktyg för att förbättra mobiltäckningen 
är att tilldela frekvenser till marknadsaktörer och, där det 
är lämpligt, ställa krav på utbyggnad och täckning. Myn-
digheten informerar också om vilka alternativ som finns, 
så att användare kan hitta lösningar som fungerar.

Post i hela landet
PTS bevakar att det finns en landsomfattande och fung-
erande postservice och att viktiga posttjänster erbjuds 
till rimliga priser. Vi har också till uppgift att ta hand 
om, och försöka returnera, brev som postoperatörerna 
av olika skäl inte kunnat leverera till mottagaren. 

Personer som bor i ett hushåll som har lantbrevbä-
ring och där alla i hushållet är minst 80 år, eller har en 
funktionsnedsättning, kan ha rätt att få posten utdelad 
vid tomtgränsen eller i undantagsfall vid huset. Det är 
Postnord som ansvarar för tjänsten, som har upphand-
lats av PTS på uppdrag av regeringen.

Vill du veta mer?
På vår www.pts.se kan du läsa mer om bland annat fast 
telefoni, mobiltelefoni och bredband. Det går också bra 
att ringa till oss på telefonnummer 08-678 55 00 för att 
få mer information. 

Konsumenter kan få opartisk och kostnadsfri hjälp av Tele- 
kområdgivarna. Läs mer på www.telekomradgivarna.se 
eller ring 08-522 767 00, kl. 09:00-12:00, helgfria vardagar.

Man kan också vända sig till upplysningstjänsten ”Hallå 
konsument”. Den kan nås via telefon, mejl, chatt och 
Facebook på vardagar kl. 09:00-17:00. Kontaktuppgifter 
finns på www.hallakonsument.se.

Via Telekomguiden kan du ta del av olika leverantö-
rers erbjudanden. Jämför deras erbjudanden vad gäller 
prova-på-erbjudanden eller huruvida teknisk installa-
tion ingår. Du når dem på www.telekomguiden.se eller 
telefon 010-130 79 00.
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