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Mobilt bredband
Vad är mobilt bredband?

Ett mobilt bredband fungerar på samma sätt som ett fast bredband med den skillnaden att det är
mobilt. Med ett mobilt bredband kan du alltså ta med dig din internetuppkoppling i stort sett över
hela landet. Det enda som krävs är att operatören har täckning just där du befinner dig. Det mobila
bredbandet kan användas till mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

Många operatörer låter dig även använda sina mobila bredband utomlands. Det gör att du även
kan ta med dig surfen på utlandssemestern. Utlandssurfen fungerar i regel bara inom EU- och EESländer.

Vad du bör titta på när du jämför mobila bredband

Det är flera parametrar du ska ta hänsyn till när du jämför operatörernas mobila bredband. Den
största skillnaden mellan abonnemangen är hur mycket surf de erbjuder. Högst upp på sidan finns
en jämförelsetabell där du kan filtrera och jämföra olika faktorer med varandra för att hitta det
mobila bredbandet som passar dig bäst.

Det här ska du titta på när du jämför mobilt bredband

Surfmängd. Du vill hitta en surfmängd som matchar din internetanvändning. Det är inte bra
att ha för mycket surf kvar i slutet av månaden, men du vill inte heller få slut på surf. Har du
för mycket surf kvar vid månadsskiftet har du betalat mer pengar än du gör av med. Men
om surfen tar slut kan du i stället behöva fylla på med extra surf. I längden blir det en
onödigt dyr kostnad.
Täckning. Täckningen är viktig att jämföra eftersom det ger dig en indikation på vilken
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operatör som kan tillgodose dina behov. Landets operatörer har olika bra täckning, men det
finns några som delar mobilnät och därmed har exakt lika bra täckning. Du kan jämföra
operatörernas täckningar genom att titta på deras täckningskartor, som du hittar på
respektive operatörs hemsida.
Bindningstid. Alla operatörer erbjuder i dag ett mobilt bredband utan bindningstid, men
hos vissa operatörer kan du välja till bindningstid. Väljer du bindningstid får du sänkt
månadskostnad, men du är samtidigt bunden till operatören i lång tid framöver. Jämför
alternativen och väg för- och nackdelarna mot varandra innan du bestämmer dig för om du
vill ha mobilt bredband med eller utan bindningstid
Pris. När du vet vilka mobila bredband som lever upp till dina förväntningar ska du jämföra
priserna. Du ska dock inte bara titta på månadskostnaden utan även om det tillkommer
några övriga avgifter. När du har jämfört priserna noggrant kan du känna dig trygg med att
du har det billigaste mobila bredbandet på marknaden, som även lever upp till dina
förväntningar.

Varför bör man jämföra mobila bredband innan man väljer?

Det är bra att jämföra operatörernas mobila bredband för att du ska hitta ett som du verkligen är
nöjd med. Det är inte särskilt svårt att jämföra mobila bredband, men du behöver fundera lite över
vad du är ute efter. Det blir väldigt påfrestande i längden att surfa på nätet om du har ett mobilt
bredband som inte lever upp till dina förväntningar och behov.

Genom att du jämför alternativen kan du även se vilket mobilt bredband som är billigast och
därmed spara pengar. Vill du veta mer rekommenderar vi Mobiltbredband.se.

Jämför ordinarie priser och inte tillfälliga rabatter

När du har hittat ett mobilt bredband som uppfyller dina krav så kan du jämföra priset mot andra
operatörers motsvarande mobila bredband. Fokusera dock inte bara på månadsavgiften. Hos en
del operatörer kan det tillkomma både startavgift och fakturaavgift. Om operatören du tecknar ett
mobilt bredband hos har en fakturaavgift kan du få bort den kostnaden genom att betala via
autogiro.
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Många operatörer har förmånliga priser på mobila bredband. De kan vara bra att utnyttja ibland,
men inte alltid. Ta först reda på hur hög den ordinarie kostnaden är innan du bestämmer dig. Det är
ändå den kostnaden du kommer att betala under största delen av tiden du har det mobila
bredbandet.

Framöver bör du fortsätta jämföra priserna med jämna mellanrum och eventuellt byta om någon
annan operatör är billigare. Priserna förändras nämligen ofta och det är inte säkert att ditt mobila
bredband fortfarande är billigast.

Billigaste mobila bredbandet 2019

Studenter får rabatt på mobila bredband

Är du student finns det möjlighet att teckna mobilt bredband till ett lägre pris. Många operatörer
erbjuder rabatter på mobilt bredband för studenter. Med ett mobilt bredband kan du som student
plugga där du finner den bästa studieron. Samtidigt behöver inte din redan ansträngda ekonomiska
situation påverkas allt för mycket.

Teckna mobilt bredband på nätet med 14 dagars ångerrätt

När du tecknar ett mobilt bredband på nätet har du rätt till 14 dagars ångerrätt enligt
distansavtalslagen. Skulle du däremot teckna det mobila bredbandet i en fysisk butik måste det
finnas öppet köp för att du ska få lämna tillbaka det.

Tänk på! När du lämnar tillbaka ett mobilt bredband måste du betala för den tid du har
använt det.
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Så mycket surf behöver du för ett mobilt bredband

Vilken surfmängd du behöver beror på hur ofta du surfar på nätet och vad du gör. Om det mobila
bredbandet är din primära internetkälla vill du troligtvis ha en högre surfmängd än om du surfar
sporadiskt.

Du behöver även en högre surfmängd om du streamar mycket filmer på nätet. Om du däremot
bara läser olika nyhetssajter kan du klara dig på en lägre nivå.

Det kan du göra med 5 GB data

Streama musik i 72 timmar.
Surfa på 1 500 hemsidor.
Streama filmer i 5 timmar.

Välj mobilt bredband med fri surf om du surfar mycket

Om du streamar serier och filmer dagligen, eller om ni är flera som surfar på det mobila
bredbandet, kan fri surf vara något för dig. Med ett mobilt bredband med fri surf behöver du aldrig
oroa dig för att surfmängden ska ta slut.

I dagsläget är det bara Tre som har fri surf till mobilt bredband. Men Telenor, Hallon, Tele2 och
Telia har så höga surfnivåer på sina mobila bredband att det nästan kan räknas som fri surf.
Surfmängden är så hög att den passar till i stort sett alla, oavsett hur deras internetanvändning ser
ut.
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Öka eller minska surf om du inte har någon bindningstid

Skulle dina surfvanor förändras kan du enkelt byta surfmängd på ditt mobila bredband. Det beror
på att de flesta mobiloperatörerna erbjuder mobilt bredband utan bindningstid.

Har du bindningstid på ditt mobila bredband kan du ofta byta till en högre surfmängd hos samma
operatör. Däremot brukar det vara svårare att byta till en lägre surfnivå under bindningstiden.

Med en del mobila bredband kan du spara oanvänd surf

Om dina surfvanor skiljer sig åt varje månad kan det vara bra att skaffa ett mobilt bredband med
möjlighet att spara oanvänd surf. Då kan du spara surf den månad du inte använder det mobila
bredbandet så mycket. Samma surfmängd kan du sedan använda när du surfar mycket.

Får du mycket surf över varje månad är det ett tecken på att du har en för hög surfmängd. Då är
det bättre att du väljer en lägre surfmängd och därmed sparar pengar.

Vilket är det bästa mobila bredbandet?

Vilket mobilt bredband som är bäst är individuellt och beror på vad du är ute efter. Om du surfar
mycket eller vill ersätta det fasta bredbandet med ett mobilt kan vi rekommendera Tres mobila
bredband med fri surf. Det är billigare än många konkurrenters alternativ.

Surfar du bara sporadiskt är ett mobilt bredband med liten surfmängd bättre för dig. Då kan vi
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rekommendera Hallons alternativ med 5 GB data. Det är ett mycket billigt alternativ. Även Telia har
bra mobila bredband med liten surfmängd även om priset är något högre. I stället erbjuder Telia
bättre täckning, framför allt för dig som bor på landsbygden.

Hitta bästa täckningen på mobila bredband med operatörernas täckningskartor

Det lättaste sättet att jämföra täckningen på mobila bredband är genom att titta på operatörernas
täckningskartor. Där kan du ser hur bra täckning de olika operatörerna har just där du bor eller
spenderar mycket tid.

Du kan även höra dig för med grannarna för att ta reda på vilka operatörer de använder. Då kan du
även få en indikation på vilka mobila bredband som fungerar bra och vilka som fungerar mindre
bra.

Om du skaffar ett mobilt bredband och är missnöjd med täckningen kan du förbättra den genom att
skaffa en extern antenn.

Tänk på! Ibland kan yttre faktorer påverka vilken täckning du får. Dåligt väder, skog, berg,
väggar och annan elektronik är exempel på sådant som kan påverka din täckning.

Välj mobilt bredband kontant om du surfar sporadiskt

Mobilt bredband finns med både abonnemang och kontantkort. Om du bara surfar sporadiskt är ett
kontantkort att föredra framför abonnemang. Ett abonnemang måste du nämligen betala varje
månad, oavsett om du använder det eller inte. Så är det inte med mobilt bredband kontant.
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Med ett kontantkort laddar du själv på en prisplan som du vill ha. Den är sedan giltig i vanligtvis 30
dagar. Därefter är det upp till dig att ladda på ytterligare en prisplan eller inte. Om du inte vill betala
för ditt mobila bredband en månad låter du bara bli att ladda en ny prisplan.

Tips! Mobilt bredband kontant är perfekt för sommarstugan eller husvagnssemestern, när
du bara behöver internet under en begränsad period.

Mobilt bredband passar företag på resande fot

Reser ni mycket i företaget men behöver tillgång till internet kan ett mobilt bredband vara något för
er. Det finns flera operatörer som erbjuder mobilt bredband för företag. När ni är på jakt efter ett
mobilt bredband bör ni göra en jämförelse på samma sätt som för mobila bredband för
privatpersoner.

Som alltid är surfmängden viktig. Den måste vara tillräcklig för att du ska kunna sköta ditt arbete.
Du vill inte att surfen ska ta slut när du arbetar med ett viktigt projekt.

Även täckningen är viktig för att över huvud taget kunna använda det mobila bredbandet. Jämför
täckningskartorna på operatörernas hemsidor och välj den som är bäst dit du ofta reser i jobbet.

Om ni reser mycket utomlands kan det även vara bra att välja en operatör som låter er använda
det mobila bredbandet även utomlands. Ett fåtal operatörer gör det i dagsläget. Då är det framför
allt inom EU och EES du kan använda surfen.

Så kommer du igång med mobilt bredband
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För att komma igång med mobilt bredband behöver du ett sim-kort som du stoppar i enhetens simkortsfack. Vill du surfa på en dator behöver du även ett USB-modem. Då placerar du sim-kortet i
USB-modemet, som du sedan stoppar in i datorns USB-port.

Om familj och vänner vill surfa kan du dela ditt mobila bredband via router. Om routern har ett
inbyggt modem sätter du sim-kortet i routern. Om routern inte har ett inbyggt modem placerar du
sim-kortet i modemet, som du i sin tur placerar i routern.

Därefter kan du och din familj koppla upp er mot ditt egna wifi-nätverk.
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