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Tekniker för bredband och telefoni
Saknar du bredband i din bostad eller till din  
arbetsplats? Har du fått information om att 
ditt adsl-bredband avslutas när det fasta tele-
nätet avvecklas på din ort? Det finns flera tek-
niker och möjligheter att välja mellan. De allra 
flesta kan till exempel få tillgång till bredband 
trådlöst – via mobilnäten eller satellit. 

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. Läs mer om nyttan med bredbandstjänster på 
www.pts.se/bredbandsnytta

Det finns flera olika tekniker att välja mellan.

• Mobilnät (4G) 
Mobilnäten kan användas till både internetupp-
koppling och telefoni. Med hjälp av en anslutnings-
punkt (till exempel ett modem) kan du få internet 
till din bostad eller ditt företag med ett helt vanligt 
mobilabonnemang.  
Nästan alla i Sverige kan få bredband till sin bostad 
eller arbetsplats via 4G-näten. Om du har problem 
med mobiltäckningen inomhus kan du behöva in-
stallera en utomhusantenn som förstärker signalen. 
Genom att installera en utomhusantenn kan du 
förbättra täckningen och tjänstekvaliteten jämfört 
med att använda mobiltelefonen och jämfört med 
att använda abonnemang som brukar säljas under 
benämningar som exempelvis mobilt bredband.

• Mobilnät (4G) via 450-nätet 
Det finns ett mobilnät som använder 4G-teknik. 
Det kallas 450-nätet, efter den frekvens som trafiken 
går i. Fördelen med 450-nätet är att det täcker en 
stor yta, nästan hela Sverige. Ägaren av 450-nätet 
har flera bredbandserbjudanden i sitt sortiment. 
Nätet används främst för fast monterad utrust-
ning och det krävs speciell hårdvara för att kunna 
använda det, det räcker inte med en mobiltelefon 
av standardmodell. 

• Fibernät 
På många håll i landet finns eller håller fibernät på 
att byggas ut. Den som ansluter sin bostad eller ar-
betsplats till fiber får ett snabbt nät för både inter-
net, telefoni och andra digitala tjänster. Fibernäten 
passar för de tjänster som finns i dag men är också 
möjliga att uppgradera i takt med att behoven av 
snabbare internetuppkoppling ökar. 

• Kabel-tv-nät med uppkoppling till internet 
Snabb internetuppkoppling via kabel-tv-näten går 
att köpa i många flerfamiljshus och villor. 

• Satellit 
Om du från ditt hus har fri sikt mot söder kan du 
skaffa bredband via satellit. Satellitföretagen har 
ofta hjälpmedel som du kan använda för att ta reda 
på om du har sikt mot satelliten. 

Telefoni via bredband
Den som har en internetuppkoppling kan skaffa telefoni 
via bredbandet (så kallad ip-telefoni). Man kan behöva 
kontakta en annan leverantör av ip-telefonilösningen 
än den leverantör som man har för sitt bredband.

Saknar du internet och telefoni?
Alla som vill ska ha möjlighet att använda grundläg-
gande internet och telefoni. Om ditt hushåll eller 
företag saknar möjlighet att ansluta sig till en grundläg-
gande internetuppkoppling eller telefoni via någon ope-
ratör, är du välkommen att ansöka hos PTS om att få en 
anslutning upphandlad. Läs mer om förutsättningarna 
för att ansöka om uppkoppling för grundläggande 
internet eller telefoni på pts.se/grundlaggandeinternet.

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