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LEDARE

V               ii tycker att alla har rätt till ett snabbt 
bredband. Under sommaren och höst
en har vi därför skruvat upp farten runt 

om i svenska hushåll. Som Sveriges största 
leverantör av riktigt snabba bredband vill vi ge 
våra kunder möjligheten att surfa snabbt och 
stabilt oavsett vilket abonnemang. Så vi har 
höjt vår lägsta ingångshastighet till 50 Mbit/s 
och uppgraderat hastigheten rejält för en stor 
del av våra kunder – utan extra kostnad. 

På sidorna 4–7 kan du läsa mer om bredband, 
bland annat konstaterar Rickard Dahlstrand 
från Bredbandskollen att bredband över 
kabeltvnätet, den infrastruktur som Com 
Hem använder, fungerar snabbt, stabilt och 
med hög kapacitet. I en undersökning base
rad på just Bredbandskollens mätningar från 
tidigare i år var en av slutsatserna att kabel är 
den infrastruktur över vilken bredbandshastig
heterna har ökat mest de senaste åren. Det 
visar att våra investeringar i nätet har skapat 

en framtidssäker och stabil infrastruktur. 
Och snart kommer det att gå ännu snabbare. 
Vi jobbar nämligen för fullt med att förbe
reda lanseringen av Bredband 1000 med en 
hastighet på 1 Gbit/s. Det dröjer fortfarande 
en tid, men våra tester fungerar bra. Om 
du behöver 1 Gbit/s i ditt bredband kan du 
snabbkolla i vår guide för att välja rätt bred
bandshastighet på sidan 10 – lite förenklat 
och med glimten i ögat. 

Du som gillar att hålla farten uppe gillar säkert 
också vår nya låt: Det är damerna i Judit House 
Duo som öser på i Drop the 50 som nu ligger 
ute på Spotify. Sök och skaka loss, här är 
garanterad hitvarning!

Anders Nilsson
vd, Com Hem

Facebook: comhemab 
Twitter: @comhemab  

Instagram: comhemab

Alla har rätt till ett snabbt bredband
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INTERNET OF THINGS, eller prylarnas internet, är 
något det surras om just nu. När hundra svenska företag 
får svara på frågor om IoT är bilden tudelad: 60 procent är 
övertygade om att prylarnas internet kommer att förändra 
den egna branschen inom fem år, men de övriga tror inte 
det. Osäkerhet och integritetsfrågor anses vara största 
hindren för att använda tekniken medan förhoppningen att 

skapa nya tjänster, en ny inkomstkälla och kostnadsbespa-
ringar hamnar på plussidan. (Ny Teknik)

TV-höstens  
hetaste roller
När Dagens Nyheter rankar höstens 
hetaste rollfigurer på tv ser fem-i-topp 
ut så här:
1. Carrie Mathison 

Claire Danes  
i Homeland

2. Lorne Malvo
 Billy Bob Thornton  

i Fargo
3. Virginia Johnson 

Lizzy Kaplan  
i Masters of sex

4. Ciro di Marzio 
Marco d’Amore  
i Gomorrah

5. ”Crazy Eyes”
 Uzo Aduba i Orange 

is the new black

NOTISER

Sverige i  
tekniktoppen
Network Readiness Index, NRI, mäter 
hur världens 148 ledande ekonomier pre-
sterar när det gäller att utnyttja informa-
tion och kommunikation för att stärka 
ekonomi och välfärd. I en ny rapport, The 
Global Information Technology Report, 
rankas Sverige som trea bland dessa 
148 länder. Före Sverige kommer Finland 
i topp följt av Singapore. Bruno Lanvin, 
medförfattare till rapporten, konstaterar 
att svenskarna har god tillgång till teknik 
och att den är förhållandevis billig. Som 
den främsta förklaringen till den höga pla-
ceringen lyfter han fram spridningen av 
bredband som finns nästan överallt, god 
utbildning och att små länder har lättare 
att sprida ny teknik. (Ny Teknik)Vi tar bilder på oss själva, så kallade 

selfies, överallt och när som helst. På ki-
nesiska muren och en alptopp likväl som 
hemma i köket. Där står vi med utsträckta 
armar, balanserar mobilen och försöker 
trycka av försiktigt för att få med oss själva 

och omgivningarna med någorlunda skär-
pa. Men nu finns hjälp att få: Selfiepinnen 
är ett teleskopstativ med avtryckare som 
gör det betydligt enklare att få med både 
sig själv och bakgrunden utan skakningar 
som suddar till bilden. (Ny Teknik)
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Bättre bild med selfiepinnen

gigabyte data per månad  
förbukar den som facebookar  

en timme om dagen. (.se)

Cash is not king
Vi står inför en allt snabbare digital utveck-
ling på betalmarknaden. Det säger Lukas 
Berg, vd för analysföretaget Insight Intel-
ligence. Han stöder sig på en Sifo-un-
dersökning bland 1 000 svenskar där 
22 procent av de tillfrågade räknar med 
att smarta betalappar betyder slutet för 
kontanterna. Andelen som betalar med 
kontanter minskar och istället ökar använd-
ningen av betalappar. Framtiden för plastkor-
ten är också oviss. De smarta mobilerna har 
utvecklats till mobila plånböcker och i Apples digitala plånböcker sker betalningen via ett 
chip och skyddas till exempel med ett fingeravtryck och säkerhetskodad teknik. Kort- 
jätten Mastercard meddelar att de skyndar på utvecklingen av mobila betalningar och 
planerar för en mobilanpassad standard i Europa till 2020.  (Dagens Nyheter)

Armband som mäter 
stress och hjälper dig 
hantera tillvaron.

Selfiepinnen gör 
bilderna bättre!
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Låt nätet
jobba

MER NYTTA ÄN NÖJE. 
Ett stabilt och snabbt bredband 
ger fastighetsägare möjlighet 
att sänka kostnader, till exempel 
genom att styra värmen via upp-
kopplade givare i lägenheterna.

Ny nytta med 
 bredbandet
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TEMA BREDBAND

Datahungriga svenskar ligger i världstoppen när 
det gäller abonnemang som klarar höga bred-
bandshastigheter. Drygt var tionde svensk har 

ett bredband som klarar 100 Mbit/s eller mer. Och vi 
vill bara ha mer och mer…

– När man pratar bredband så menar man egent-
ligen internetanvändning. Det är ju därför vi vill ha 
snabba och stabila bredband; vi vill kunna surfa på in-
ternet i olika syften.

Det säger Rickard Dahlstrand, projektledare för 
Bredbandskollen, en sajt där man kan testa hastighe-
ten på sina bredbandsuppkopplingar. Han menar att 
en förklaring till att Sverige ligger så långt fram dels 
med utbyggnaden av infrastruktur för bredband, dels 
när det gäller internetanvändandet, är tack vare före-
tag som Ericsson och Enea Data, som var först i Sve-
rige med att vara uppkopplat mot internet redan 1981, 
samt våra tekniska högskolor.

– Vi har många duktiga personer som är globala pi-
onjärer inom området och det gör så klart att vi ligger 
tekniskt i framkant. I dag sitter många svenskar på le-
dande positioner i de organisationer som ”bestämmer” 
över internet och det är självklart bra för utvecklingen 
här, säger Rickard Dahlstrand.

EN STOR ROLL har också de statliga pengar som möjlig-
gjorde kommunernas utbyggnad av IT-infrastruktur. 
Även om kommunerna använde pengarna på olika 
sätt – på vissa håll satsade man på ADSL-teknik, som 
nu börjar bli förlegad, medan andra valde att satsa på 
fibernät. En annan teknik är att använda kabel-tv-nä-
tet som bredbandsdistributör; den infrastruktur som 
Com Hem använder och där man nu introducerar så 
hög bredbandshastighet som 1 Gbit/s.

– Det är en teknik som håller har det visat sig. För 
några år sedan dömde många ut den, men med viss för-
våning ser vi att den fungerar bra och har stor kapaci-
tet, konstaterar Rickard Dahlstrand.

Sverige är ett av de mest glest befol-
kade länderna i världen. Det är en ut-
maning när det gäller tillgänglighet till 
internet. En fråga som har väckts är om 
bredband är en rättighet som alla ska ha 
tillgång till. 

– Jag vill gärna se det så. Internet har 
bara varit en självklarhet i våra liv de 
senaste 15 åren. Kraven på bättre upp-
koppling ökar ständigt. Hade någon sagt för bara någ-
ra år sedan att vi vill skicka Youtube-klipp till varan-
dra och kunna prata med mormor via Facetime så hade 
vi inte trott att det vore möjligt. 

MEN NU ÄR VI där och det gäller att se framåt, menar 
Rickard Dahlstrand. En vision är till exempel att inter-
net kan möjliggöra fjärrsjukvård och andra samhälls-
nyttiga tjänster. När de kommer är snabbt och stabilt 
bredband en medborgerlig rättighet på riktigt. 

– Internet har blivit mycket mer nytta än nöje. Kan vi 
”gå till doktorn” via Facetime ger det en effektiv resurs- 
användning som gör utbyggnaden av IT-infrastruktur 
lönsam även i glesbygd.

Ett annat exempel är att kunna jobba hemma lika 
effektivt som på kontoret med riktigt bra teknik, bra 
anslutning och snabb uppkoppling, då är det också en 
samhällsekonomisk vinst. I fastigheter kan internet 
styra olika funktioner, optimera energianvändning, de 
boende kan boka tvättstugan på nätet och få snabb in-
formation om reparationer, elavbrott eller liknande.  

Nästa steg tror Rickard Dahlstrand är Internet of 
Things, IoT, det vill säga uppkopplade saker som kom-
municerar trådlöst med oss:

– Det har varit en hajp länge och när det väl är billigt  
slår det brett: Krukväxter med chip i som talar om när 
det är dags att vattna eller en skärm vid ytterdörren 
som visar väder och bussavgångar. Det är kul, enkelt 
och något vi kommer att se mer av.  n

I Sverige konsumerar vi gigabyte och surfar på internet som aldrig förr. Det 
ställer krav på infrastrukturen och på allt snabbare bredband. Men använ-
dandet går från mest nöje till mer nytta. Läs om hur vi använder nätet 
och hur fastighetsägaren HSB Gambrinus effektiviserat energianvändandet  
i sina fastigheter tack vare snabbt och stabilt bredband från Com Hem.
TEXT GUNILLA MILD NYGREN  FOTO SVEN MAGNUSSON

Sverige vill 
vara bäst
I regeringens bred-
bandsstrategi från 
2009 sattes målet att 
90 procent av alla hus-
håll och företag ska ha 

tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s år 
2020. År 2015 bör det 
vara 40 procent.

De nordiska länder-
na har kommit längst 
i världen när det gäller 
internetanvändning. Vi 

är små, homogena, tek-
niskt avancerade med 
god ekonomi och mindre 
klasskillnader än i många 
andra länder. 

Utvecklingen startade 
ungefär samtidigt i de 
flesta länder, men har 

planat ut på olika nivåer. 
I en del länder redan vid 
70 procent, andra vid 80 
procent och några vid 
90 procent. USA, som 
länge hade högst andel 
internetanvändare, har 
halkat efter och även i 

tekniskt mycket avance-
rade länder som Japan 
och Sydkorea står en 
betydande del av befolk-
ningen utanför. 

(Källa: Rapporten 
Svenskar och internet 

2013 från .se)

Rickard 
Dahlstrand
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Regina Weltziens lägenhet ligger under takå-
sarna på åttonde våningen med utsikt över 
Huskvarna och sin arbetsplats där hon skru-

var ihop svänghjul till motorsågar. Bakom ett blånan-
de Vättern skymtar Jönköping genom soldiset från den 
inglasade balkongen.

– Det är snedtaket jag älskar mest, säger hon och 
kastar en blick mot det charmigt sluttande taket som 
finns både i sovrummet och härinne i vardagsrummet. 
Det blir liksom ingen lådkänsla i rummen, säger hon.

Vi ses tillsammans med fastighetschefen för HSB 
Gambrinus, Mikael Carlson. Huset på Storgatan i 
Huskvarna är 50 år gammalt, men ser förvånansvärt 
fräscht ut. Regina Weltzien har bott här i drygt 20 år.

– Fast vi väntar på nya ytterdörrar, säger hon och 
sneglar med ett leende mot fastighetschefen. 

UTE I HALLEN hänger en liten givare med en digital dis-
play på väggen. Det är en termometer som är uppkopp-
lad via bredbandet mot en undercentral i källaren och 
sedan vidare till huvudkontoret.

– Vi hade krångel med innertemperaturen tidigare, 
förklarar Mikael Carlson. 

Det blev onödiga diskussioner och många resor ut 
till huset för HSB Gambrinius tekniker för att justera 
temperaturen som ändå upplevdes som otrivsam av 
många hyresgäster. 

– Värmen kom ofta inte högre än till sjätte våningen, 
säger Regina Weltzien, vars tvåa ligger på den åttonde. 

– Det var kallt och vi frös. Men på sommaren blev 
det alldeles för varmt här under yttertaket av plåt. 

Då installerades givaren som är kopplad via bred-
bandet och internet till teknikerna på kontoret. 

Nu styrs innertemperaturen efter termometern i lä-

genheten och är satt runt 21 grader. 
– Vi lägger dessutom in SMHIs prognoser och tar 

hänsyn till vindar och regn. Vindarna kan ligga på 
hårt här uppe, säger Mikael Carlson. 

Via bredbandet kan hans personal sedan avläsa 
verklig temperatur, de styr när det behöver justeras, de 
får uppföljande statistik och ser om åtgärderna fått av-
sedd effekt. Energikostnaderna har sänkts med drygt 
20 procent eller runt 70 000 kronor per år.

– Vi slipper dessutom att åka hit och skruva på plats, 
säger han. Men det kräver ett bredband som vi kan lita 
på, som är stabilt och snabbt. Och som har den effekti-
va kundsupport som vi upplever att Com Hem har. Vi 
får alltid snabb service när vi behöver hjälp.

HAN SER MÅNGA möjligheter med det snabba bredband 
som finns på plats:

– Vi har redan bokning av tvättstugan via trapphu-
sens digitala tavlor i andra hus, men ser möjlighet att 
göra det via internet. Ny teknik gör det möjligt att ha 
digitala namnskyltar och tavlor i trapphuset. Vi kan 
styra låsningen av ytterdörrarna för ökad säkerhet 
med mera. Husen blir allt smartare.

Regina håller med, hon uppskattar bredbandet i lä-
genheten även om det mest är Facebook som kommer 
den vägen.

– Och tvättstugebokningen skulle jag personligen 
gärna vilja ha – men jag tror att en del av mina gran-
nar skulle fortsätta boka på plats, säger hon. Ibland 
kan det vara trevligt att gå ner i tvättstugan och boka 
på plats – kanske bara för att få möta någon av alla my-
siga grannar som finns här i huset… n

Med ett snabbt, stabilt bredband från Com Hem 
och ny teknik för värmestyrning har HSB Gambrinus 
i Huskvarna kunnat sänka energikostnaderna i 
en fastighet med drygt 20 procent. På köpet har 
man fått nöjdare boende, bättre kommunikation och 
färre onödiga utryckningar för teknikerna. 

TEXT OCH FOTO SVEN MAGNUSSON  

Smart tjänst sänker kostnaderna

TEMA BREDBAND

FAKTA 
Så använder 
svenskarna  
internet
•  Nästan hälften av 

alla tvååringar har 
använt internet  
någon gång.

•  Bland barn i 
sex – sjuårsåldern är 
90 procent inter-
netanvändare.

•  93 procent i åldern 
12–15 år använde en 
smart mobil 2013.

•  11 timmar per vecka 
i genomsnitt ägnar 
vi oss åt internet i 
hemmet. Den tiden 
har minskat lite i takt 
med att vi använder 
mobila enheter och 
surfar lite varstans.

•  65 procent av be-
folkningen använde 
en smart mobil och 
31 procent en surf-
platta 2013.

FAKTA  
HSB Gambrinus
• HSB Gambrinus äger och förvaltar fastigheter 

med 2 400 hyreslägenheter i Borås, Jönköping, 
Huskvarna, Halmstad, Falkenberg, Värnamo 
och Gislaved. 

• I beståndet ingår även lokaler, garage och  
parkeringsplatser. 

• Com Hem levererar fullt utbud via FiberKoax, 
förutom grundutbudet även bredbandstjänster 
anpassade för de flesta fastighetsstyrningspro-
dukterna på marknaden.

Få styrning på värmen

Källa: Rapporten 
Svenskar och internet 2013
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STABIL VÄRME. 
Både Mikael Carlsson, fastighets-
chef på HSB Gambrinus och hyres-
gästen Regina Weltzien är nöjda 
med sättet att styra innertempe-
raturen via nätet. Jämn värme och 
sänkta kostnader är resultatet.
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Du satt uppkrupen i fåtöljen och 
stirrade på klockan. 20 långa mi-
nuter kvar till reprisen av favorit-

programmet som du missade i veckan.
En annan dag befann du dig kanske i som-

marstugan med ruskväder utanför fönstret 
och en krånglande tv-antenn på taket – sam-
tidigt som hela Sverige bänkade sig för di-
rektsänd fotbollslandskamp.

Minns du hur det var? Minns du tiden när 

väntan var norm, när valmöjligheten var be-
gränsad till fastställda tablåer, en utnött tv-
soffa och en tv med två kanaler. Tiden när 
förseningar i kollektivtrafiken innebar att du 
inte skulle hinna hem till nästa avsnitt av se-
rien du följde? För ungdomar i dag låter tvär-
snittet av 1990-talets tv-konsumerande Sve-
rige som hämtat från stenåldern.

I dag streamar vi serier i sommarstugan, 
kollar på filmer på buss, tåg och tunnelbana 

och låter oss slitas med i arkiverade doku-
mentärer i hotellsängen. 

– Vi är helt enkelt mer mobila i dag. Förr 
samlades alla framför en tv i hushållet, nu 
vill alla få sin egen tv-upplevelse. Våra kun-
der ska kunna nyttja våra tjänster var och 
när de vill.

Det säger Oskar Lampel, produktchef för 
TiVo på Com Hem. 

MED APPEN TiVoToGo, som färdiglanse-
rades i februari, kan man med hjälp av en 
smartphone, surfplatta eller dator ta med sig 
sina kanaler vart man vill i Sverige. Appen 
har många fiffiga funktioner. Den främsta? 
Att utifrån ett enkelt gränssnitt alltid ha med 
sig sina kanaler, som kan vara närmare 90 
stycken, i fickan.

– En annan smart funktion gör det möjligt 
att från sin mobil ställa in en inspelning på 
TiVo-boxen hemma. Perfekt om man kom-

Sättet vi ser på tv har förändrats på bara några år: Vi vill ha 
valfrihet i tv-tablån. Internet, smarta mobiler och surf-
plattor har revolutionerat tv-konsumtionen. Med 
smarta appar blir det möjligt att enkelt ta med sina kanaler 
och favoritprogram var som helst och när som helst. App-
tv är här för att stanna.                         TEXT HENRIK LENNGREN 

TA DIN TV MED DIG

Utvecklingen kommer 
att fortsätta. App-tv har 
ritat om kartan för vår 
dagliga konsumtion.

UPPDATERAD ÖVERALLT När du väntar på bussen, i badet, på tåget och i soffan - nu finns alla möjligheter att se dina favoritprogram och serier, inte bara när       som helst utan nästan var som helst. App-tv är här för att stanna.
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TA DIN TV MED DIG
FAKTA  
TiVoToGo
Med TiVoToGo är ditt tv-tittande inte 
begränsat till tv-soffan. Du kan när 
som helst se live-tv och Play-material 
direkt från din smartphone, surfplatta 
eller dator. 

Du kan även använda din smart- 
phone eller surfplatta som fjärrkontroll 
när du befinner dig i ditt hemmanät-
verk, och när du inte är hemma kan du 
programmera inspelningar så att du 
aldrig missar dina favoritprogram. 

TiVoToGo finns tillgängligt för iOS 
och Android, och genom webbläsaren 
på en pc eller Mac.

TiVoToGo ingår utan extra kostnad i 
abonnemangen TiVo Mellan, TiVo Plus 
och TiVo Max

mer på att man 
glömt att spela 
in ett program 
eller om man 
blir försenad, 
då kan man 
enkelt ställa in 
inspelningen 
från bussen, 
säger Oskar Lampel.

PÅ BARA NÅGRA ÅR har playtjänster, on de-
mand-boxar och appar helt förändrat vårt 
sätt att konsumera tv. Ingenting talar för en 
utplanad kurva, enligt Daniel Åberg, frilans-
journalist med särskilt intresse för tv-mediet.

– Utvecklingen kommer att fortsätta. 
App-tv har ritat om kartan för vår dagliga 
konsumtion. Den ständiga och omedelba-
ra tillgängligheten är den stora skillnaden. 
Det enda vi behöver är någon form av inter-

netuppkoppling samt skärm, sedan är det 
bara att börja titta. Det är ju en enorm för-
ändring på ett område som traditionellt sett 
styrts väldigt hårt av tablåer.

Att aktörerna satsar på ökad mobilitet för-
vånar inte Daniel Åberg.

– Att det traditionella tv-tittandet till viss 
del tar stryk är helt logiskt, och för att mins-
ka tappet är det viktigt för de befintliga ak-
törerna att finnas där publiken spenderar allt 
större del av sin tid.

Enligt Oskar Lampel är ”individuellt tittan-
de och ökad mobilitet en sak”, men TiVoTo-
Go är en enkel lösning att titta på olika pro-
gram i hemmet. 

– De som är vana vid att använda en större 
tv använder den, samtidigt kan någon titta 
på en annan kanal via en surfplatta och en 
tredje på sitt favoritprogram via mobilen. Vi 
ger helt enkelt våra kunder helt nya möjlig-
heter via ett flexibelt tv-tittande. n

Daniel
Åberg

Oskar 
Lampel

ISTOCK, SHUTTERSTOCK
UPPDATERAD ÖVERALLT När du väntar på bussen, i badet, på tåget och i soffan - nu finns alla möjligheter att se dina favoritprogram och serier, inte bara när       som helst utan nästan var som helst. App-tv är här för att stanna.
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Businesskvinnan  
mitt i livet 

Jobbar inom mediabranschen med 
många och korta puckar. Deadlines, kor-
rektur och bildsökning är vardag och hon 
har varken tålamod eller tid att vänta på 
en dator som står och tuggar och tänker 
för länge. Tycker bra tv är en nödvändig-
het och vill inte se det hon kategoriserar 
som ”skräpprogram”. Använder TiVoToGo 

och när hon är ledig tittar 
hon helst på filmklassiker 
från 50-talet på surfplattan 
i sängen. 

Aktiva pensionärsparet
Vill spendera sina pengar på att resa, spela golf och vandra i 
alperna. Använder internet, men mest till att facebooka med 
barnbarnen och söka information. Är fortfarande lite skep-

tiska till att betala räkningar och boka resor 
på nätet – det känns inte riktigt säkert – men 
har börjat så smått med viss försiktighet. 

Gamern
Spenderar många timmar varje 
kväll och natt framför datorn 
och spelar med andra över 
hela världen. Att bredbandet 
krånglar eller är för långsamt är 
en ren och skär mardröm för 
den här typen. Här ska svarsti-
derna vara ögonblickliga allt för 
att gamern ska kunna komma 

vidare i spel-
hierarkin 
och levla 
upp! 

Livspusslande 
småbarnsfamiljen
Här räcker tiden inte riktigt till för bred-
bandsproblem, och behoven är inte  
heller på högsta nivå: här streamas  
musik och lite film, men ännu är barnens 
spelande inte så hastighetskrävande.  
I köket ligger en surfplatta där bra recept 
kollas upp och det trådlösa nätverket 
i lägenheten är en förutsättning för var-
dagslivet. Det ska bara fungera helt enkelt. 

Vilken 
bredbands-
typ är du?

TEXT GUNILLA MILD NYGREN  ILLUSTRATION  JOHAN WANLOO

Alla har inte behov av ett supersnabbt bredband. Det 
beror på vad du vill använda ditt bredband till, alltså 
hur du nyttjar internet. Välj rätt nivå med vår guide till 
en bredbandshastighet som passar just ditt nätbehov. 
Vilken typ är du?

Rätt val: 
Bredband 50

eller
Bredband 100

Rätt val: 
Bredband 250

eller
Bredband 500

Rätt val: 
Bredband 500 

eller
Bredband 1000

Rätt val: 
Bredband 500 

eller
Bredband 1000
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DIN SIDA
INFORMATION TILL DIG SOM FASTIGHETSÄGARE

Grundutbud av tv-kanaler Telefon
FÖR FASTIGHETSÄGARE
Fastighetsägargruppen
90 333

FÖR BOENDE

Kundservice
90 222

FÖR FÖRETAG

Kundservice
90 444

Samtliga hushåll har tillgång till ComHems Grundutbud av tv-kanaler*.
Kanalerna är analoga, vilket innebär att hushållen kan se dem i alla sina
tv-apparater utan digitalbox. Grundutbudet består av Sveriges  
mest populära tv-kanaler:

eller Analogt Startutbud:

I Grundutbudet ingår även ett antal digitala kanaler som kan ses utan 
abonnemang. Det enda som krävs är en Com Hem-godkänd digital
mottagare, antingen separat box eller inbyggd i tv:n.

* I delar av Stockholm erbjuder Com Hem istället ett Analogt Startutbud med SVT1, SVT2, SVT24, SVTB, Kunskapskanalen, TV4 och Lokal kanal.

Välj rätt bredd
Här är Com Hems bästa tips på hur du 
får ut mer av ditt bredband och bättre wifi:  

1. Använd bra kablar

Nätverkskablarna är A och O, använd helst 
dem som levereras från din bredbands-
leverantör. Kabel ger högre hastighet än 
trådlös uppkoppling.

2. Placera modem/router rätt

Den ska stå synligt, fritt och i midjehöjd. 
Undvik placering nära basstation för  
exempelvis tv eller telefon, det kan störa 
signalen.

3. Uppdatera mjukvaran

Håll dina program, operativsystem och 
webbläsare i dator, mobiltelefon eller surf-
platta, uppdaterade. Säkerställ att det inte 
finns några virus genom att använda anti-
virusprogram.

4. Uppdatera hårdvaran
Ny hårdvara klarar ofta högre hastigheter. 
Tänk särskilt på att nätverkskort och funk-
tioner för trådlöst surfande är uppdaterade.

5. Testa dig fram 
Mät hastigheten via till exempel Bredbands- 
kollen.se. Stäng av alla program på din 
dator, surfplatta eller mobiltelefon när du 
ska mäta hastigheten. Går det långsamt? 
Prova en annan webbläsare eller en annan 
dator för att se om problemet försvinner. 

 Bästa tipsen för snabbt bredband

Bra kablar
är viktigt!

Com Hem erbjuder snabba, stabila bred-
band via både FiberKoax och FiberLAN och 
alltid med hastighetsgaranti. Håll utkik efter 
bra erbjudanden på comhem.se/Bredband 
och ta chansen att prova det supersnabba 
Bredband 1000!  

Bredband 1000
Ta emot filer 500–1000 Mbit/s, 
skicka filer 50–100 Mbit/s. 

Bredband 500
Ta emot filer 300–500 Mbit/s, 
skicka filer 30–50 Mbit/s. 

Bredband 250
Ta emot filer 100–250 Mbit/s, 
skicka filer 7–10 Mbit/s.

Bredband 100
Ta emot filer 50–100 Mbit/s, 
skicka filer 7-10 Mbit/s.

Bredband 50
Ta emot filer 30–50 Mbit/s, 
skicka filer 7–10 Mbit/s. 

Vilken skillnad gör olika hastigheter i prak-
tiken? Jo, att ladda ner en film från iTunes 
i DVD-kvalitet tar cirka 25 minuter med 8 
Mbit/s och cirka två minuter med  
100 Mbit/s.



I Com Hems nät ökar kapacitetsbehovet med 40 
procent per år. Då gäller det att tekniklösningarna 
är stabila, konstaterar Anders Nilsson:

– Vi är också extremt noga med att utveckla perso-
nalen. Såväl personal som leverantörer ska vara välut-
bildade och certifierade. 

När Com Hem 2011 slutförde ombyggnaden i stora 
delar av Stockholmsnätet, där felen i näten halverades 
genom enkla lösningar, hade närmare 200 leverantörer 
anmält intresse att delta.

– Vi testade 50 leverantörer och bara två klarade cer-
tifiering första gången. Då utbildade vi dem och fick 
80 att uppfylla våra minimikrav. I dag kräver vi att alla 
underleverantörer ska certifiera sig.

ÄNDÅ KAN DET gå snett ibland. Som under den här som-
marens och höstens många åskoväder:

– Vid flera tillfällen slogs delar av näten ut. I mitt 
jobb är man alltid i tjänst. När som helst kan jag bli 
uppringd för att det är problem någonstans, berättar 
Anders Nilsson.

Utmaningen i hans och medarbetarnas jobb är att 
svara upp mot kundernas behov genom att hålla jämna 
steg med den snabba teknikutvecklingen utan att ge 
avkall på kvaliteten. 

– Nu gör vi nya satsningar: Våra bredbandsmotor-
vägar, som vi kallar ”Backbone & Core”, byggs om för 
att bli stabilare och klara behov av ökad datakapacitet. 
Vi jobbar också ihop med CANT, Centrala antennför-
eningen, för att ta fram anvisningar för att bygga fastig- 
hetsnät oberoende av leverantör. Tank en är att lyfta 
hela branschen till att göra bättre nät för kunderna.

Allt fler kunder börjar inse att Koax-näten har så 
pass hög kapacitet att de i höga hastigheter, som 500 
Mbit/s, är snabbare än FiberLAN och dessutom billi-
gare eftersom man slipper investera i att installera nytt. 

ÄVEN OM Anders Nilsson i botten är tekniker, är det 
människorna som är viktigast i hans jobb:

– Att förstå kunderna och kommunicera med dem. 
Och självklart samarbetet med kolleger och medarbetare.

Han är född i Jämtland och flyttade till Stockholm 

när han började arbeta inom Telia, under tiden som 
han utbildade sig till högskoleingenjör. Efter jobb på 
bland annat Eltel och Ericsson – där han arbetade i  
internationella projekt med upp till 14 olika nationali-
teter – kom han till Com Hem för fem år sedan.

I dag är han och familjen bosatt i Gudö utanför Stock- 
holm. På fritiden gillar han att jobba med händerna:

– Jag lagar mat och bygger på vårt hus. Stilla sitter 
jag aldrig. n

Söker stabila lösningar
Utvecklingen av tv och bredband går i rasande fart och nya tjänster lanseras hela tiden. 
– Genom att bygga bort felen från början säkras kvaliteten, samtidigt som  
förseningar och onödiga kostnader undviks, säger Anders Nilsson, chef för Nätproduktion 
inom Com Hem.                                                              TEXT TOVE GYLLENSTIERNA   FOTO PATRIK LUNDIN

SVERIGE

PORTO BETALT

PORT PAYÉ

INTE VD, MEN ALLTID REDO.
Ibland sker förvecklingar
eftersom Anders Nilsson är
namne med Com Hems vd,
men den här Anders jobbar
med att minimera felkällorna 
i näten.

Viktigast är att 
förstå kunderna  
och kommunicera  
med dem.


