
Hitta rätt i bredbandsdjungeln 
 
 
Marknaden för bredbandsuppkopplingar har exploderat de senaste åren.  
Vi ger råd och tips för dig som planerar att skaffa en fast internetuppkoppling. 
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Bredband har blivit ett samlingsnamn för fasta Internetuppkopplingar med hög 
överföringshastighet. Det finns ingen allmängiltig definition, men generellt avses hastigheter 
som är mångdubbelt högre är ett uppringt telefonmodems 56 kilobit per sekund. 
 
En uppenbar fördel med bredbandsuppkoppling jämfört med modem är att det går väsentligt 
snabbare att hämta hem e-post och stora datamängder, till exempel filmer eller musikfiler, att 
ladda ned hemsidor och till exempel sköta bankbetalningar. En annan fördel är att man kan 
vara fast uppkopplad mot internet, till en känd månadskostnad, utan att blockera en 
telefonlinje.   
 
Enligt Post- och telestyrelsen finns det idag cirka 90 leverantörer som erbjuder 
bredbandsuppkopplingar mot både företag och privatpersoner. Vad man i praktiken kan välja 
bland styrs av utbyggnad och geografi, där förstås tätorter har flest alternativ.  
 
De vanligaste anslutningsvarianterna är xDSL, kabel-tv och LAN. Den förstnämnda kopplas 
till ett telefonjack och här är ADSL den dominerande tekniken. Enda kravet är att den 
telestation din telefon är ansluten till är anpassad, vilket lätt kan kontrolleras direkt på 
leverantörernas hemsidor. De två andra alternativen är vanliga i villaområden och fastigheter 
anslutna till kabeltv-nät eller lokala (stads)nät, så kallade LAN. 
 
Prisuppgifter är färskvara, men en ordinär 500 kbit/sek Internetuppkoppling via ADSL kostar 
från ungefär 300 kronor i månaden plus en engångsavgift som varierar mellan 500-2500 
kronor beroende på leverantör och lösning. För cirka en hundralapp extra i månaden kan man 
få 10 Mbit/sek eller mer. Priserna är jämförbara med kabel-tv och LAN, men kan variera 
kraftigt lokalt. Något som också är viktigt i sammanhanget är leverantörernas bindningstider 
som kan variera allt från tre till hela 24 månader. Vissa leverantörer kräver även att man går 
in via en speciell inloggningsida varje gång man skall ut på Internet, med andra sker 
uppkoppling helt automatiskt.   
 
Vad du som konsument bör välja beror förstås på vad du skall använda din uppkoppling till. 
För mail och surfning är en 500 kilobit anslutning mer än nog för de allra flesta. Vill man 
ladda hem tunga filer eller se filmer direkt över nätet kanske är man kanske beredd att betala 
någon extra hundralapp i månaden. En viktig sak att hålla i minnet är att det i många 
abonnemang, till exempel ADSL, är olika hastighet på att ta emot (downstream) respektive 
skicka data (upstream).  
 
Tänk också på att skaffa en ordentlig så kallad. brandvägg för att förhindra obehöriga att 
komma åt din dator via Internet. En brandvägg är vanligtvis en liten ”låda” som kopplas 
mellan bredbandsmodemet och datorn och går ofta att köpa i samband med tecknande av 
abonnemang. Lika viktigt är också att investera i antivirusprogram för att skydda sig mot 
virus som sprids främst via e-post och fildelningstjänster. 
 



 
FAKTA/Bredband – Läs mer 
På Post- och telestyrelsens hemsida (www.pts.se) finns en sammanställning över priser och 
villkor för ett 90-tal bredbandsleverantörer. Här finns även råd och tips för dig som planerar 
investera i en fast Internetuppkoppling. Se även Konsumentverkets råd på  
www.konsumentverket.se. På www.tptest.se kan du kontrollera hastigheten på din 
Internetuppkoppling. 
  
 
 
 
 
 
  


