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Aktörerna bakom din fiberanslutning

Fiberinstallation
Höganäs Energi ansvarar för att ditt 
hus ansluts till fibernätet. Med hjälp 
av våra entreprenörer grävs fibern 
ner i din gata och fram till ditt hus 
(ej vid efteranslutning). Vi monterar 
även din anslutningsdosa och 
fibermodem. 

Dessa tre aktörer hjälps åt för att tillhandahålla din fiberanslutning. 

Ägare av utrustningen - KO
Kommunikationsoperatören 
Öresundskraft stadsnät äger och 
ansvarar för driften av den tekniska 
utrustningen som monteras i ditt 
hus. De ansvarar också för fibernätets 
elektroniska utrustning och ser till att 
den uppgraderas kontinuerligt för att 
höja prestandan för dig som användare. 

Tv, bredband och telefoni
Du har en mängd leverantörer att 
välja mellan för de tjänster du önskar 
teckna. På www.gemigfiber.nu kan 
du läsa mer om dessa.

GRATTIS TILL DIN FIBERANSLUTNING
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BESTÄLL DIN INTERNETTJÄNST VIA SJÄLVREGISTRERINGSPORTALEN (Fungerar direkt)
Koppla in en dator direkt i fibermodemet med en nätverkskabel och öppna webbläsaren. Då kommer du till 
Öresundskraft stadsnäts självregistreringsportal och kan beställa en internettjänst. Din internettjänst börjar 
fungera direkt efter en genomförd beställning. Observera att det inte fungerar om du kopplar in datorn till 
fibermodemet via en router. 

BESTÄLL DIN TJÄNSTER VIA TJÄNSTELEVERANTÖRERNA (Leveranstid 3-5 arbetsdagar)
Besök www.gemigfiber.nu för aktuella erbjudanden och priser från samtliga tjänsteleverantörer i stadsnätet. 
Vid beställning via tjänsteleverantörerna startar internettjänsten efter ca 3-5 arbetsdagar. 

Nu kan du skaffa blixtsnabbt internet, driftsäker och billig telefoni samtidigt som du har nya 
möjligheter för digital tv. I den här foldern får du tips och information för hur du kommer igång 
med din fiberanslutning. Om du stöter på problem vid installation och inkoppling, vänligen 
kontakta din tjänsteleverantör.

SÅ BESTÄLLER DU TJÄNSTER
Tv och telefoni-tjänster beställs via tjänsteleverantörerna. Vill du få igång internet 
direkt kan du beställa det via stadsnätets självregistreringsportal, eller så beställer du 
den från tjänsteleverantörerna med en leveranstid på 3-5 dagar. 

Nätverkskabel 

Fibermodem (CPE)

Fibermodem (CPE)

Dator
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FELANMÄLAN
Sker till den tjänsteleverantör för bredband, tv eller telefoni som problemet avser.

0910-79 80 00, www.alltele.se

08-525 07 300, www.ownit.se

042-499 05 00, www.bredbandsson.se

0771-85 00 00, www.universal.se

0770-811 000, www.bredband2.com

08-54 60 00 00, www.tyfon.net

040-615 00 00, www.connecttv.se

08-555 771 50, www.bahnhof.se

042-90 200, www.telia.se/stadssurf

0771-52 20 00, www.viasat.se

040-627 00 00, www.oretel.se

0770-777 000, www.bredbandsbolaget.se

090-129 300, www.t3.se

042-424 00 00, www.mediateknik.net

BREDBAND TV TELEFONILEVERANTÖR

Alltele

Ownit

Bredbandsson

Universal

Bredband2

Tyfon

Connect TV

Bahnhof

Telia

Viasat

Öretel

Bredbandsbolaget

T3

Mediateknik

TJÄNSTELEVERANTÖRER
Leverantörerna och dess utbud förändras ständigt. Läs mer och se aktuella priser och tjänster 
på www.gemigfiber.nu. 
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INKOPPLING AV TV

INKOPPLING AV TELEFON

Telefon

Telefon

Telefonidosa

Befintliga telefonuttag

Fibermodem (CPE)

Fibermodem (CPE)

Digitalbox

NÄTVERKSKABEL

NÄTVERKSKABEL

TELEFONKABEL

TELEFONKABEL

TELEFONKABELNÄTVERKSKABEL

NÄTVERKSKABEL

NÄTVERKSKABEL

HDMI-KABEL

HDMI-KABEL

Digitalbox

Homeplug

Homeplug

TV TV

Router
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INKOPPLING AV ROUTER OCH DATOR
Surfplatta

Ljudsystem

Mobil Bärbar dator

Bärbar dator

Router

Fibermodem (CPE)

NÄTVERKSKABEL

TRÅDLÖS ÖVERFÖRING
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Signal via kabel
Trådlös signal

Skrivare med WiFi

Spelkonsol

NÄTVERKSKABEL

NÄTVERKSKABEL
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SÅ KOPPLAR DU IN DIN UTRUSTNING
All utrustning kopplas in till fibermodemet (CPE:n) som monteras hemma hos dig. 
Här berättar vi mer om hur du kopplar in din dator, tv och telefon. 

INKOPPLING I FIBERMODEMET
Fibermodemet har fem portar. Varje sak som kopplas 
in i en port får en egen IP-adress. Eftersom antalet 
IP-adresser på internet börjar ta slut i världen är 
du begränsad till att endast använda två portar för 
internet. 

TV-apparater måste kopplas 
direkt i fibermodemet och de 
använder då ingen IP-adress. 
Men all övrig utrustning som 
datorer, skrivare och telefoner 
kan kopplas in via en router. 
Vi rekommenderar därför 
att du kopplar in en trådlös 
router i en av portarna. Den 
trådlösa routern skapar nya IP-adresser som endast 
används av dig. På så sätt kan du koppla in en mängd 
saker som tillsammans bara använder en IP-adress i 
fibermodemet. När du kopplar saker till fibermodemet 
ska du använda en nätverkskabel av typen CAT6 eller 
bättre. Dessa finns att köpa i de flesta elektronikbutiker. 

ANSLUT DIN DATOR
Din dator kan kopplas in med sladd direkt till 
fibermodemet. Men vi rekommenderar att du ansluter 
den trådlöst eller med kabel via en trådlös router. Om 
du har flera datorer måste dessa anslutas via en router. 

VÄLJ RÄTT TRÅDLÖS ROUTER
Med ett snabbt internet är det viktigt att din router 
klarar minst samma hastighet. Annars kan du inte 
utnyttja bredbandets maximala hastighet om du surfar 
trådlöst.

Det finns olika standarder 
som skiljer sig åt i 
överföringshastighet. 
Idag heter den snabbaste 
standarden Wireless AC. En 
router är bakåtkompatibel 
och datorer som bara 
stödjer äldre standarder 
som Wireless G eller N kan också användas även om 
överföringshastigheten blir lägre.

2,4 GHz eller 5 GHz?
En modern trådlös router har idag två olika nätverksnamn. 
Ett för 2,4 GHz och ett annat för 5 GHz. Generellt 
ger 5 GHz högre hastighet medan 2,4 Ghz har bättre 
räckvidd. Dela upp dina anslutna enheter mellan 
dessa nätverksnamn för att sprida ut användandet av 
bandbredden. Låt långsamma enheter utan stöd för 5 GHz 
ansluta till 2,4 GHz. Dina mer prestandakrävande enheter 
som gamingdatorer, mediaspelare och spelkonsoller som 
stödjer 5 GHz ansluter du till det nätverksnamnet. 

Tänk på att maxhastigheterna är teoretiska och beror 
på avstånd till routern och om det är väggar och 
annat emellan. Vill du kunna surfa med 250 Mb/s så 
rekommenderar vi en router som klarar minst 450 Mb/s 
för att vara på den säkra sidan. 

Vid dålig räckvidd kan du använda en räckviddsförlängare 
(repeater) som repeterar signalen. Det kan vara lösningen 
när det trådlösa nätverket inte når överallt i huset. 

Wireless B

Wireless G

Wireless N

Wireless AC

11 Mb/s

54 Mb/s

300 Mb/s

1300 Mb/s

TEORETISKA ÖVERFÖRINGSHASTIGHETER FÖR DE OLIKA STANDARDERNANÄTVERKSKABEL CAT6

REKOMMENDATION
Köp en router med standarden Wireless AC och dela 
upp dina anslutna enheter mellan de två olika frek-
vensbanden 2,4 GHz och 5 GHz. 
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ANSLUT DIN TV
Alla tv-apparater måste ha en digitalbox. Digitalboxen 
ansluts direkt till fibermodemet (CPE:n) med en nätverks-
kabel (CAT6 eller bättre) eller via en trådlös överföring. 

Mellan digitalboxen och tv:n brukar 
man använda en HDMI-kabel. Du 
behöver en digitalbox som är byggd 
för IP-tv över fibernätet. Tyvärr kan 
du inte använda dina gamla digital-
boxar för marknätet. Digitalboxen 
köper du från din tjänsteleverantör. 
Ibland ingår den när du tecknar ett 
abonnemang med viss bindningstid. 

ANSLUT FLERA TV-APPARATER
Har du fler än en tv så behöver dessa också digitalboxar 
som kopplas direkt till fibermodemet trådlöst eller med 
kabel.

 

TRÅDLÖS ÖVERFÖRING AV TV-SIGNALEN
Med en ”Homeplug” kan du skicka tv-signalen via elnätet. 
De fungerar bra även om signalen går mellan olika faser 
och de klarar hastigheter upp till 1000 Mb/s. Du kan också 
köpa en vanlig trådlös överföring för IP-tv i en datorbutik. 
Trådlösa överföringar använder en IP-adress. Eftersom 
fibermodemet vanligtvis har två IP-adresser och du troligt-
vis vill använda en av dessa till en router behöver du dra 
nätverkskabel till övriga tv-apparater. 

TELEFON
Telefonen kopplas in via en telefonidosa för IP-telefoni. 
Telefonidosan kan kopplas direkt i fibermodemet (CPE:n) 
eller via en trådlös router. Vanligtvis ingår telefonidosan 
när man tecknar ett telefonabonnemang. Ibland är den 
inbyggd i en router som du får av tjänsteleverantören.

INKOPPLING AV FLERA TELEFONER
Ett sätt är att koppla in telefonidosan till första jacket och 
koppla ur den inkommande kopparkabeln från telefonnä-
tet. Sen kan du koppla in telefoner i alla befintliga tele-
fonuttag och ringa precis som vanligt. 

ANSLUTA ANDRA ENHETER TRÅDLÖST
Surfplattor, mobiltelefoner, skrivare, övervakningssystem 
och ljudsystem ansluts vanligtvis via en trådlös router.

Vänster: Homeplugs överför signalen över el-
nätet. Höger: Trådlös överföring av signal för IP-tv. De går att köpa i elektronikbutiker. 

Router Telefonidosa Telefon

Router Telefonidosa
Telefon 1

Telefon 2

Digitalboxen är ansluten med 
kabel.

Digitalboxen är ansluten trådlöst via 
elnätet med Homeplugs.

Fibermodem (CPE)

Homeplugs

HDMI-kabel
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FÖRBÄTTRA NÄTVERKETS RÄCKVIDD

UTÖKA DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET MED EN REPEATER
Repeatern tar emot den trådlösa signalen och skickar den vidare. Den kan exempelvis placeras i ett fönster 
för att repetera signalen ut i trädgården. Eller placeras inomhus för att repetera signalen längst bort i huset. 
Fördelen jämfört med en accesspunkt är att repeatern endast kräver ström för att fungera. Nackdelen är att 
hastigheten halveras jämfört med att använda en accesspunkt. Men ofta är halva hastigheten fullt tillräcklig. 

Placera repeatern mellan din trådlösa router och där du vill ha extra mottagning. Och den måste stå tillräck-
ligt nära routern för att ha bra mottagning. Annars har den ingen signal att repetera. Testa gärna att flytta 
repeatern och se var du får bäst resultat. 

Fibermodem (CPE)

Trådlös router Repeater

UTÖKA NÄTVERKET MED EN ACCESSPUNKT
Med en accesspunkt kan du skapa ett extra trådlöst nätverk på de platser där ditt ordinarie trådlösa nätverk 
inte når fram. Accesspunkten ansluts med nätverkskabel till din trådlösa router. Den kan också anslutas med 
homeplugs. Genom att placera ut flera accesspunkter i valda rum kan du få bra trådlös täckning även i stora 
hus samt ute i garaget och i trädgården. Numera finns även homeplugs med inbyggda accesspunkter. 

Fibermodem (CPE)

Trådlös router Accesspunkt

ROUTERNS PLACERING
Se till att placera routern där den gör bäst nytta. Den bör placeras fritt i ett av de rummen där du vill ha bäst 
täckning och inte gömmas i ett skåp. Antingen drar du nätverkskabel från fibermodemet till där du vill ha 
routern eller så använder du dig av homeplugs för att överföra signalen till det andra rummet i huset. 



TRÅDBURET NÄTVERK MED HOMEPLUGS

BÄTTRE PLACERING AV DIN TRÅDLÖSA ROUTER
Det är vanligt att placera routern i närheten av fibermodemet. Med hjälp av homeplugs kan du istället placera 
din trådlösa router mer strategiskt för att få optimal spridning av nätverkssignalen i huset. Sätt den ena home-
plugen i eluttaget bredvid fibermodemet och den andra homeplugen där du vill placera din trådlösa router. 

TRÅDBURET NÄTVERK VIA ELUTTAGEN
Ibland vill man ansluta enheter via nätverkskabel då den trådlösa signalen inte räcker fram. Anslut en home-
plug till en av portarna på din trådlösa router. Sedan kan du koppla in flera homeplug-enheter i längre bort i 
huset så att nätverkssignalen överförs dit via elnätet. 

SIGNAL FÖR IP-TV
Homeplugs är ett bra sätt att sprida signalen för IP-TV till husets alla rum utan att behöva dra nätverkskabel 
dit från fibermodemet. Nedan har digitalboxen för den vänstra tv:n kopplats in direkt i fibermodemet medan 
digitalboxen för tv:n till höger har kopplats in via en homeplug. På så sätt kan du ansluta tv-apparater i husets 
olika rum utan att dra nätverkskabel dit. 

Du uppnår bästa prestanda genom att koppla homeplugs direkt i vägguttaget och inte via grendosor. Prova 
också olika eluttag om du inte är nöjd med prestandan. Räckvidden kan vara upp till ca 300 meter. Signalen 
kan hoppa mellan olika grupper och faser i husets elnät. Den kan dock endast skickas i ditt hus och inte till 
grannhuset eftersom det ligger utanför din elmätare. Du kan använda flera homeplug-system i samma elnät 
och nya enheter letar vanligtvis upp varandra när de kopplas in i eluttagen. 

Med homeplugs använder du husets eluttag och elkablar som nätverkskablar mellan dina rum. 
Det är ett bra sätt att skapa ett trådburet nätverk i äldre hus där det inte finns nätverkskabel 
dragen till husets alla rum.

Fibermodem (CPE)

Trådlös router

Fibermodem (CPE)

Trådlös router

TV
TV

Fibermodem (CPE)

IPTV-BOX IPTV-BOX
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Homeplug 1.0

Homeplug AV 

Homeplug AV2

14 Mb/s

200 Mb/s

500 - 1000 Mb/s

UTÖKA RÄCKVIDDEN PÅ DITT TRÅDLÖSA NÄTVERK
Ibland når inte wifi-signalen överallt i huset. En lösning är då att placera ut accesspunkter på de platser dit signalen inte 
når.  Accesspunkten ansluts till den trådlösa routern via homeplugs istället för via en nätverkskabel. Det finns också ho-
meplugs med inbyggda accesspunkter. Accesspunkterna får ett eget nätverksnamn och lösenord fast de fortfarande ingår i 
samma nätverk. Enheter som är anslutna till accesspunkten kan därför kommunicera med de som är anslutna direkt till den 
trådlösa routern. 
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Fibermodem (CPE)

Trådlös router

Homeplug med 
accesspunkt

INFORMATION OM FIBERMODEMET

OMSTART AV FIBERMODEMET
Sker genom att koppla från och till strömmen till fibermodemet genom att dra ut strömadaptern. 

ANSVAR OCH FRAMTIDA UPPGRADERINGAR
Ditt fibermodem ägs av Öresundskraft Stadsnät och de ansvarar för framtida uppgraderingar samt reparation 
eller utbyte vid funktionsfel. Om du själv orskakar skador på fibermodemet eller fiberanslutningen är det du 
som kund som står för reparationskostnaden.

POWER Grön när fibermodemet är påslaget.

Grön när fibermodemet är startat. Om det inte 
lyser grönt är något fel. Starta om fibermodemet 
som en första åtgärd.

Grön = 100 Mbit och Gult = 1000 Mbit. Hastighe-
ten beror på vilken vad fibermodemet fått tilldelad 
från fibernätet. 

Grön = 100 Mbit och Gult = 1000 Mbit.  Maximal 
hastighet för den enhet som anslutits till nätverks-
uttaget. Endast de uttag du använder lyser. 

STATUS

WAN

LAN 1-5

LAMPORNA PÅ FIBERMODEMET
De ska lysa som i beskrivningen nedan. Lyser de på annat sät och din anslutning inte fungerar som den ska, 
vänligen kontakta din tjänsteleverantör. Med knappen på undersidan kan du stänga av alla lampor utom 
POWER.



FYRA STEG TILL ÖKAD HASTIGHET

Felsökningsguide vid låg hastighet
STEG 1 - TESTA DIN HASTIGHET MED BREDBANDSKOLLEN
Bredbandskollen är en tjänst för att mäta din internethastighet och få hjälp att förbättra den. Besök  
www.bredbandskollen.se från din dator. Du kan även ladda ner deras app till din mobiltelefon, surfplatta eller 
Mac. I testet ser du också om din uppnådda hastighet är bra, acceptabel eller dålig.

STEG 2 - KOPPLA DATORN DIREKT TILL FIBERMODEMET
Anslutning via ett trådlöst nätverk är oftast långsammare än om du kopplar in dig direkt med kabel. Koppla 
datorn direkt till fibermodemet med en kabel och stäng av datorns trådlösa anslutning. Om du har andra 
enheter anslutna till fibermodemet så stänger du av dessa när du testar eftersom de också använder sig av 
uppkopplingen vilket då sänker mätresultatet. Mät flera gånger för att se vilken maximal hastighet du kan 
komma upp i.

STEG 3 - PROVA EN ANNAN DATOR
Om det gick långsamt med din dator rekommenderar vi dig att prova med en annan dator. Felet med datorn 
kan vara att den har för lite ledigt hårddiskutrymme, aldrig ominstallerats eller har ett antivirusprogram som 
gör den långsammare. Det kan också beror på att datorn är gammal och har för lite minne, långsam hårddisk 
eller har ett gammalt nätverkskort som inte klarar höga hastigheter. Felsök genom att testa med en nyare 
dator som ska klara höga internethastigheter.

STEG 4 - PROVA EN ANNAN TRÅDLÖS ROUTER
Om du kommer upp i bra hastighet via kabel men inte via din trådlösa router beror felet troligtvis på routern 
eller placeringen av den. Har du en äldre router kan lösningen vara att byta till en ny router som klarar högre 
hastigheter. Tänk också på att hastigheten kan minska ju längre från routern din tekniska enhet befinner sig. 
Prova att ansluta dig precis bredvid routern och se vilken hastighet du kommer upp i.

YTTERLIGARE ÅTGÄRDER
• Byt trasiga och trassliga kablar som annars kan sänka hastigheten. 

• Om du använder Windows XP och har en uppkoppling på över 24 Mbit/s kan du trimma din dator genom 
att använda programmet ”bbtrim” som Bredbandskollen tillhandahåller. 

• Många öppna program kan påverka hastigheten. Prova att stänga ner alla program utom webbläsaren 
samt töm datorns papperskorg för att frigöra mer hårddiskutrymme. 

Hastigheten på din anslutning delas av alla anslutna enheter
Om du surfar från två datorer, streamar video till en surfplatta och spelar musik från ett trådlöst musiksys-
tem så delar alla dessa enheter på din internethastighet. Om du har 250 Mbit/s kommer alltså inte alla dessa 
enheter ha det samtidigt utan de delar på denna hastighet. IPTV och Telefoni är dock inte med och delar på 
hastigheten på din internetanslutning.

Kommer du inte upp i den hastighet du har på internettjänst? Nedan ger vi dig några 
tips på hur du får ut maximal hastighet från din internetanslutning. 
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VILL DU LÄRA DIG MER?
Kjell & Co har en kunskapsbank på sin hemsida med information och förklaringar kring 
datorer, nätverk, mobil och surfplattor, hemmabio, TV-teknik och Smarta hem. 

www.kjell.com/se/fraga-kjell

Vi har utbildat ett antal lokala företag i hur 
de kan hjälpa dig på bästa sätt. Kontakta 
något av dessa företag för att få hjälp med att 
koppla in din utrustning. Du hittar en lista över 
företagen på vår hemsida. 

Fiber är en infrastruktur som kommer 
användas i många årtionden framöver. Nya 
hus förbereds med en central mediacentral 
och nätverksuttag i husets alla rum för enkel 
anslutning av enheter och uppkoppling mot 
internet. 

 
EXEMPEL PÅ INSTALLATIONSHJÄLP:

• Installation av mediacentral.

• Montering av nätverksuttag, dragning 
av kabel och inkoppling av trådburet och 
trådlöst nätverk.

• Montering av eluttag för placering av 
utrustning.

• Inkoppling av teknisk utrustning. 

• Borttagning av telefonuttag, antennuttag 
och dess kablar. 

Många tjänsteleverantörer erbjuder bindningstider 
från 0-3 månader. Det betyder att du kan planera 
dina beställningar och bara betala för tjänsterna 
under exempelvis sommarmånaderna. 

Med lösningar för smarta hem kan du exempelvis 
styra belysningen eller låsa upp ytterdörren på 
distans för att släppa in hantverkare eller öppna 
vid uthyrning. Med sensorer för vatten, värme 
och rörelse kan du dessutom övervaka ditt hus 
och snabbt få reda på vattenläckage, inbrott och 
problem med uppvärmningen. 

Du kan få hjälp med installation av 
tv, telefon och router samt dragning 
av nätverkskabel i ditt hus. 

HJÄLP MED 
INSTALLATION?

FIBER I  
SOMMARHUSET
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Din fiberanslutning låter dig uppleva film och musik på helt nya sätt än förut.
TV, FILM, SPEL OCH MUSIK

TV
Allt färre tittar på tv efter tv-tablån, alltså när pro-
grammen går på tv. Istället väljer många att se pro-
grammen via play-kanaler på tider som passar dem. 

SE PÅ TV VIA PLAY-KANALER
Många tv-kanaler låter dig se deras program på nätet när 
det passar dig. Det kan du göra från datorn, surfplattan 
eller i din smartphone. Med hjälp av en Google Chrome-
cast eller Apple TV kan du dessutom spela upp program-
met på din tv.

svtplay.se svt1, svt2, barnkanalen, svt24, kunskapskanalen

urplay.se Dokumentärer, fakta- och utbildningsprogram

tv4play.se TV4, Sjuan, TV12, TV4 sport, TV4 fakta, TV4 fakta XL, 
SF-kanalen, TV4 film, TV4 komedi, TV4 guld

viafree.se TV3, TV6, TV8, TV10, Viafree, MTV, ComedyCentral

dplay.se Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Discovery Channel, TLC, In-
vestigation Discovery, Animal Planet, Eurosport 1, Euro-
sport 2, Discovery Science, Discovery World, Discovery 
Showcase HD, Exklusivt på Dplay, Filip & Fredrik

Streama film över nätet
Netflix
Se på tv-serier och filmer när du vill, var du vill. Titta från 
din dator, surfplatta, smartphone, PS3, Wii eller Xbox. 
Stöd för Airplay och Google Chromecast samt surround-
ljud. 
www.netflix.com

HBO Nordic
Tv-serier och filmer. Se från din dator, surfplatta, smart-
phone eller Xbox 360. Fungerar med Airplay och Google 
Chromecast. 
se.hbonordic.com

Viaplay
Serier, film och sport. Titta från din dator, smartphone, 
surfplatta, smartTV, playstation 3 och 4, Xbox 360 och 
Xbox one samt via Airplay och Google Chromecast. 
www.viaplay.se

Plejmo
Streama filmer från din dator, smartTV, surfplatta eller 
smartphone. Inget abonnemang, du betalar per film. 
Fungerar med Google Chromecast. 
www.plejmo.com

SF-anytime
Hyr film och betala per film utan något abonnemang. 
Titta via din dator, smartTV, smartphone eller surfplatta. 
www.sfanytime.com

Cmore
Film, sport och tv-serier från din dator, smartTV, surfplat-
ta och smartphone. 
www.cmore.se

Streamly
Samlar in allt innehåll från de stora och små streaming-
tjänsterna så att det blir enkelt för dig att hitta något att 
titta på. 
www.streamly.com

Din egen media på alla dina enheter
Plex organiserar din video, musik och bilder och låter dig 
visa dem på din tv, dator, surfplatta eller smartphone 
över nätet. 
www.plex.tv
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Spel
Den ultimata plattformen för spel
I Steam köper du spel, träffar andra spelare, delar inne-
håll  och mycket mer. Du spelar via din dator på dator-
skärmen eller tv:n. 
http://store.steampowered.com

Musik, Radio och ljudböcker
Musik för hela familjen
All musik du någonsin behöver finns här. Dina favoritar-
tiser, favoritalbum och färdiga spellistor för varje ögon-
blick. 
www.spotify.com

Obegränsat med musik
Googles musiktjänst ger dig tillgång till 30 miljoner låtar. 
Lägg till upp till 50 000 låtar från datorn eller strömma 
dem var du vill.
play.google.com

Musik med hög ljudkvalitet
Tidal är den första musiktjänsten som fokuserar på hög 
ljudkvalitet. 
www.tidal.com

Upptäck musik du kommer att älska
Obegränsat med musik, 100% anpassad till dig. Ett alter-
nativ till Spotify och Tidal. 
www.deezer.com

Apple music
Apples egna musiktjänst. Liknar Spotify men innehåller 
också en radio-funktion med en dj som spelar dygnet 
runt.
apple.com/se/music

Groove Music
Microsofts musiktjänst. Lyssna från PC, Xbox, webben 
eller smarttelefon. 
music.microsoft.com

Rhapsody
All musik du älskar. När som helst. Var som helst. 
rhapsody.com

Lyssna på riktiga radiostationer
Över 100 000 riktiga radiostationer och fler än fyra 
miljoner podcasts strömmandes från varje kontinent. Här 
hittar du kanaler från Sveriges radio tillsammans med 
svenska reklamkanaler. Fungerar från din dator, surfplat-
ta, smartphone och på musiksystem som exempelvis 
Sonos. 
www.tunein.com

Tusentals ljudböcker
Du hittar ett stort utbud av ljudböcker hos exempelvis:
storytel.se 
nextory.se 
bookbeat.com



Strömma bild till din tv
Vi tipsar om två produkter för att streama bild, video och musik från dina mobila 
enheter till din tv, projektor eller bildskärm. Produkterna kan köpas i de flesta större 
elektronikbutikerna. 

Apple TV
Med en Apple TV kan du titta på tv och 
film, bläddra bland bilder och lyssna på 
musik. Du kan också spela upp innehåll 
från dina iOS-enheter eller MAC på din tv. 
Pris från ca 1500 kr. 
www.apple.com/se/appletv

Google Chromecast/Chromecast Ultra
Chromecasten ansluts till TV:n via HDMI-porten. Med 
den strömmar du bild, video och ljud från din surfplatta, 
smartphone eller dator direkt till din tv, projektor eller 
bildskärm. Chromecast ULTRA stödjer 4K Ultra HD.  
Pris ca 300 - 800 kr. 
www.google.se/chromecast
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Användbara tjänster
Med en snabb och stabil bredbandsanslutning finns det många bra onlinebaserade 
tjänster att använda. Här tipsar vi om några av dessa. 

Arbete och företagande
Skicka stora filer till andra
Med Wetransfer skickar du upp till 10 gb filer till andra. 
De laddar ner filen via en länk som de får via mejl eller 
skickad direkt från dig. I gratisversionen skickar du 2 gb.
www.wetransfer.com

Molnbaserad fil-lagring
Dropbox ger dig molnbaserad lagring av filer på nätet. 
Filerna sparas i din dropbox-mapp i datorn som speglas 
mot din lagringsplats på nätet. Dessutom kommer du åt 
filerna över nätet från datorer, surfplattor och smartpho-
nes. Du kan också dela dina filer och mappar med andra. 
www.dropbox.com

Även Google erbjuder molnbaserad lagring av filer med 
sin tjänst Drive. Där kan du spara foton, filer, videoklipp 
och allt annat du vill. Filerna går att öppna från datorer, 
surfplattor och smartphones. 
www.google.com/drive/

Ett nytt sätt att skapa presentationer
Skapa fantastiska presentationer på ett sätt som inte 

liknar Powerpoint. Finns som program för datorn, kan 
köras i webbläsaren eller i en app på din surfplatta eller 
smartphone. 
www.prezi.com

Redigera bilder över nätet
Med Pixlr redigerar du bilder direkt på nätet utan att 
behöva installera något program i datorn. Beskär, jus-
tera färg och kontrast, ta bort röda ögon, lägg på filter, 
ramar och texter med några få klick. Det fungerar även på 
smartphones och surfplattor. 
www.pixlr.com

Skriv dokument i webbläsaren
Med Googles dokument skapar du dokument, kalkylark, 
presentationer och formulär i webbläsaren. Alla  filer spa-
ras online och kan öppnas från din dator, surfplatta eller 
smartphone. Du kan även dela filerna med andra och vara 
flera som skriver i samma dokument samtidigt. 
www.google.com/docs

Videosamtal
Dela din skärm med andra
Med join.me delar du din skärm med andra. Det är per-
fekt för att göra demonstrationer över nätet samtidigt 
som man pratar i telefon. Man kan också låta den som 
ser din skärm styra din muspekare och därmed vara med 
och visa saker. Perfekt om du vill låta någon annan styra 
din dator och hjälpa dig med något i datorn. 
www.join.me

Videosamtal med nära och kära
Skype har länge varit det självklara valet för videosamtal. 
Men det kan även användas för chatt, skärmdelning och 
för att skicka filer. Många företag använder Skype för 
kommunikation med medarbetare och kunder. 
www.skype.se

Google Hangouts är en annan tjänst för videosamtal. 
Kommunciera med foton, emojis och gruppvideosamtal.
hangouts.google.com
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Skapa ett smart hem
Tänk dig att du startade bastun och 
kaffebryggaren redan på vägen hem. När 
du kliver in genom ytterdörren tänds ljuset 
automatiskt och din favoritmusik börjar 
spelas. Läs mer om möjligheterna med 
smarta hem.
Genom ditt snabba och stabila bredband via fiber kan en 
mängd saker vara uppkopplade samtidigt. Idag finns det 
möjlighet att styra eluttag för kaffebryggare, inne- och 
utebelysning, rullgardiner och mycket annat. 

Följ din energiförbrukning
Med en uppkopplad värmeanläggning kan du styra och 
övervaka temperaturen via din mobiltelefon. Dessutom 
kan du mäta din energiförbrukning och hitta sätt att 
minska kostnaderna för din elförbrukning. 

Ett smart övervakningssystem
Moderna övervakningssystem låter dig övervaka dörrar 
och fönster samt skapa egna larmfunktioner. När du är 
bortrest kan du styra och övervaka ditt hem på distans. 
Se om spisen är avstängd eller följ vad som händer i ditt 
hem och trädgård via kameraövervakning. 

Vill du lära dig mer?
Sök på begrepp som ”smart hem” och  
”hemautomatisering”.

Produkter för smarta hem
Z-wave
En standard för trådlös kommunikation mellan elektro-
niska produkter. 
www.z-wave.com

ZigBee
En öppen trådlös standard för trådlös kommunikation. 
Du kanske redan har den i ditt hem genom produkter från 
exemelvis Philips, Samsung, LG och Logitech. 
www.zigbee.org

Nexa
Med Nexa Gateway kan du styra belysning och eluttag   
över nätet samt automatisera och programmera din 
belysning. 
www.nexa.se

Apple HomeKit
Apples produkter för automatisering och styrning av ett 
smart hem via mobiltelefonen.
http://www.apple.com/ios/home
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HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE

1. HUR UPPLEVDE DU INFORMATIONEN OM ATT ANSLUTA SIG? (MARKERA MED ETT KRYSS)

2. HUR UPPLEVDE DU INSTALLATIONEN? (MARKERA MED ETT KRYSS)

3. VARFÖR VALDE DU ATT ANSLUTA DIG TILL FIBERNÄTET?

4. ÖVRIGA KOMMENTARER 
(Ange gärna ditt namn och telefonnummer så att vi kan kontakta dig för mer information)

Kommentar/Hur kan vi förbättra informationen?

Kommentar/Hur kan vi förbättra installationen?

Annan anledning

Din åsikt är viktig för att vi ska kunna förbättra oss.  
Fyll i formuläret, riv loss det och posta det till oss. Tack på förhand!
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Snabbare bredband Lättare att sälja huset

Få bredband som inte krånglar Driver företag hemifrån

Bättre tv-utbud Investering i huset

Arbetar hemifrån Billigare tjänster för bredband, tv och telefoni

Mycket nöjdMycket missnöjd Missnöjd Nöjd

Mycket nöjdMycket missnöjd Missnöjd Nöjd
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