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• 49 procent har tillgång  
till 100 Mbit/s  
(44 procent 2010) 

• Ökningen beror framför  
allt på utbyggnad av  
fibernät 

 
 

Källa:PTS 

 

 
 

 

Källa: PTS 

Hälften har tillgång till 100 Mbit/s 

100 Mbit/s i teorin

Lägre än 100 Mbit/s i teorin eller inte alls
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Regeringens bredbandsmål  

90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 
                     

                      Anna-Karin Hatt, IT- och Energiminister 
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      % av hushållen som omfattas 

Hastighet 

Årtal när det är klart 

Världsledande med…. 



• 2007 Bolibompa är svt:s första webbtv 

• 2008 Under sommaren startar försäljningen av iPhone3 (första 
smartphonen).  

• 2009 Svt play startar, som tjänst på webben tillgänglig via dator 

• 2010 i December släpps IPAD (första surf plattan) med Wifi 

• 2011 Första smart TV:n börjar säljas 

• 2012 Användandet av smart phones har ökat med 90% senaste året 

• 2013 Samsung lanserar LCD Tv med inbyggd IPTV Box 

• 2014….. 

 

 

 

Vad har hänt de senaste 5 åren 

19 February 2013 Graphical Guideline for PPT 4 



Dagsformen 

• 89% av befolkningen har tillgång till Internet 2012 
– 2% 1995 

• Hälften av alla 3-åringar använder Internet 

• 40% av alla 2-åringar  

• Surfplattor, smartphones, datorer 

• Sociala nätverk 

• Streaming, SVT Play, Radio 

• Nättidningar 

19/02/2013 Graphical Guideline for PPT 5 



Hur kan Telia Operator Business bidra till 
kommunens bredbands mål? 

•  Vi satsar lokalt med kommunen som partner 

– Vi marknadsför tjänsten till samtliga hushåll kommunen 
– Kommunen står bakom KO satsningen 

• Vi erbjuder anslutning av Villa-accesser 

• Vi erbjuder Fastighetsägare och Brf:r anslutning till nätet 

• Vi kan erbjuda flexibel finansiering från Telia Finans 
– För t ex anslutningsavgifter för villor och flerfamiljshus 

• Tillsammans med Ulricehamns Energi fokuserar vi på att öka bredbandstäckningen i 
kommunen 

–  TOB ansvarar för kommunikationsoperatörsrollen och investerar i den aktiva 
utrustningen. 
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Byalagens anslutning till framtida tjänster 

Föreningens byggda nät/kanalisation 

Teknikskåp/passivt skåp 

Extern fiberaccess 
(Alternativ fiberväg) 



Slutkunden väljer själv 
på 

bredbandswebben.se 
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Business 
Med öppet nät från Telia Operator Business 

Fler tillkommer löpande… 



TeliaSonera som kommunikationsoperatör  10 

Att komma ihåg….. 

2013-02-19 

• Vi behöver allt mer bandbredd 

• TeliaSonera som Kommunikationsoperatör har en 
modern plattform med goda möjligheter till TV 

• Tillsammans med Ulricehamns Energi bygger vi ut 
nätet 

• Stor urval av tjänsteleverantörer. 

• Övervakning av nätet 

• 1 Gb per hushåll 

 



Öppen Fiber ® 
 
Mats Rydin 
mats.rydin@teliasonera.com 
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