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Ett mobilt bredband är ett smidigt sätt att få internetanslutning till din bostad som även går att ta med. Det
kan vara ett bra alternativ om du spenderar somrarna på landet och vill kunna ta med internet. Ett mobilt
bredband går att ansluta direkt i din dator och kan fungera som Wi-Fi för flera enheter.

1. Bestäm hur mycket data du behöver
Till skillnad från ett fast bredband så har ett mobilt bredband en viss datamängd som du får förbruka varje
månad. Du tecknar ett mobilt bredband hos en operatör som erbjuder olika abonnemang, där det ingår
olika surfmängd. Det första du bör göra om du vill ha ett mobilt bredband till din bostad är därför att
försöka avgöra hur mycket surf du kommer förbruka varje månad.
Tänk på! Om det dessutom är flera som ska surfa på det mobila bredbandet måste du räkna med
varje persons dataanvändning.

Fundera över vad du kommer göra med det mobila bredbandet. Om det endast ska användas för att
betala räkningar behöver du betydligt mindre surfmängd än om du ska streama film. Mer data innebär ofta
högre pris, men genom att välja rätt operatör kan du hålla nere kostnaderna.

Tjänst
Röstsamtal

Exempel
Skype

Videosamtal
Musik
Video
Sociala media
Onlinespel
Cloud-tjänster

Viber
Spotify
SVT Play/Netflix
Instagram
Playstation Online
Google Dokument

2. Hitta ett mobilt bredband som passar dig
När du vet hur mycket data du behöver kan du jämföra mobila bredband från olika operatörer för att hitta
den som kan erbjuda dig rätt surfmängd till ett överkomligt pris. Datamängden är vad de flesta fokuserar
på när det kommer till val av mobilt bredband. Det kan dock vara bra att även ta en titt på en operatörs
täckning för att säkerställa att det finns täckning på de platser du tänkt använda internetanslutningen på.
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3. Skaffa en router till ditt mobila bredband
Om du vill använda ditt mobila bredband som Wi-Fi i bostaden kan det vara bra att skaffa en router till. Du
kan då koppla ditt mobila bredband till routern och därefter kan flera enheter ansluta, precis som vid ett
vanligt fast bredband.
Det finns flera olika routrar att välja mellan. Det finns även speciella routrar exempelvis för bilen. Genom
en sådan kan ditt mobila bredband även fungera som Wi-Fi i bilen. Perfekt för semestern!
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