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Varför internet och varför fiber? 

Det här brevet riktar sig till er som inte är intresserade av fiber – eller som tidigare varit 
ointresserade. 

Fiber används inte bara för internet, utan även för fast telefoni och TV (visst, via internet). Vi är 
många som blir av med våra nuvarande fasta telefoner i november i år. Man ska väl inte måla fan på 
väggen, men med Telias avvecklingstakt kommer alla telefonstationer på landet att vara nedlagda om 
tio år. Istället erbjuds vi s.k. fast mobiltelefon. Hur den fungerar har ni säkert läst i tidningen. ADSL 
försvinner också. Den som bara vill behålla en fast telefon och inte tänker utnyttja övriga fibertjänster 
erbjuds ett abonnemang via fiber i VTL-nätet för c:a 150 kronor i månaden, utan att samtalskostna-
derna höjs. Ett fast abonnemang kan också användas för trygghetslarm, e-sjukvård o. liknande. 

LÄS MER 1 

Om ni inte använder internet kan det vara idé att fundera lite över framtiden. Efter moget övervägande 
kommer ni kanske fram till att internet inte är något för er. Det är förvisso er ensak, men gäller detta 
även för andra som skulle överväga att bo i ert hus framöver? Det kan ha stor betydelse för 
möjligheterna att sälja huset – om det blir aktuellt – och det är nu man kan ta ställning till framtida 
kostnader. Fiber blir aldrig billigare än nu. Om ert hus inte ligger nära den kommande kanalisationen 
kan det bli oöverkomligt dyrt att senare installera fiber. 

LÄS MER 2 

Kanske nöjer ni er med att ta emot e-mail, uträtta bankärenden, köpa biljetter och läsa tidningen på 
internet. I så fall blir det ungefär 200 kronor billigare i månaden med mobilt bredband än med fiber, 
eftersom ni inte behöver ett snabbt bredband och tar emot små datamängder. Vi kan vara säkra på att 
vi blir alltmer beroende av internet och att mängden data kommer att öka drastiskt. Med mobilt 
bredband betalar vi lite för abonnemanget, men mycket för datamängden. Vid bredband via fiber tar 
man inte betalt för datamängden. Fortare än man vet kan mobilt bredband bli det dyraste alternativet. 

LÄS MER 3 

Ingen kan väl förutse vad internet kommer att användas till om tio eller tjugo år Vi kommer att titta 
allt mindre på direktsänd TV, men alltmer på favoritprogram på tider som passar oss, och att se på film 
”on demand”. Detta sker via internet. Det är då det börjar bli dyrt med mobilt bredband, i framtiden 
t.o.m. mycket dyrt, eftersom datamängderna ökar drastiskt. 

LÄS MER 4 

När man jämför bredband via fiber och mobilt tycks den viktigaste faktorn vara ”hastigheten”. Låt det 
genast vara sagt att 5G, 6G o.s.v. inte kan bli snabbare än fiber – i båda fallen går signalen med ljusets 
hastighet, medan mängden data som kan levereras (bandbredden) beror på sändningsutrustning och 
störningar i fibernätet resp. atmosfären. Förmodligen blir morgondagens mobila bredband både 
snabbare och mer stabilt än dagens, men tror någon på fullt allvar att mobilt bredband får några 
prestandafördelar, jämfört med dagens fiber? Dagens 4G är avsett för 1000 Mbit/sek, men levereras 
med 60-80 Mbit och når oss här ute i obygden med typiska 6-12 Mbit. Ännu är denna hastighet 
tillräcklig, om man nöjer sig med att t.ex. ladda ner film över natten. Annars är faktiskt 5 K ultra HD-
TV i en avlägsen framtid en av de få tjänster som kräver 100 Mbit/sek bandbredd om man vill se 
programmet medan det sänds. Tänk också på att för varje abonnemang delar användarna på 
bandbredden! 

LÄS MER 5 
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