
   

Om Com Hem Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av tv, bredband och telefoni. Cirka 37 procent, närmare 1,78 
miljoner, av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder 
prisvärda, högkvalitativa och kompletta tjänster för tv, bredband och fast telefoni till privatpersoner och företag. Sedan oktober 2013 
levererar Com Hem tv-tjänsten TiVo som enda aktör på svenska marknaden inklusive appen TiVoToGo™ som gör att Com Hems 
kunder kan titta på tv var de vill genom sin läsplatta och telefon. Com Hem grundades 1983, har cirka 950 anställda, huvudkontor i 
Stockholm och kontrolleras av BC Partners. För mer information, gå till www.comhem.se. 

 

 
5 tips på hur du kan förbättra din 
bredbansupplevelse:  
 
 

1. Använd bra kablar. Använd bra nätverkskablar - helst de som levereras från din 
bredbandsleverantör. Du kommer upp i högre hastigheter om du kör uppkoppling till en 
dator eller annan enhet som kopplas med kabel till modem/router, snarare än trådlösa 
uppkopplingar.  

2. Placera modem/router rätt. Om du surfar trådlöst, placera ditt modem eller din router väl 
synligt, fritt och i midjehöjd. Undvik placering nära en basstation för exempelvis en tv eller 
telefon, eftersom dessa kan störa signalen.  

3. Uppdatera mjukvaran. Håll dina program, såsom operativsystem och webbläsare i din 
dator, mobiltelefon eller surfplatta, uppdaterade. Säkerställ även att din dator är fri från 
virus, spyware, trojaner och adware genom att använda ett antivirusprogram.  

4. Uppdatera hårdvaran. Ny hårdvara klarar ofta högre hastigheter. Se därför till att din 
dators hårdvara, surfplatta eller mobiltelefon är uppdaterad. Tänk speciellt på att 
nätverkskort och funktioner för trådlöst surfande är uppdaterade.  

5. Testa dig fram. Mät hastigheten regelbundet, via exempelvis bredbandskollen.se. 
Upplever du låga hastigheter, prova en annan webbläsare eller en annan dator för att se 
om problemet försvinner. Prova också att stänga av alla program på din dator, surfplatta 
eller mobiltelefon när du ska mäta din bredbandshastighet.  

 
Ladda ner hela undersökningen här: 
http://www.mynewsdesk.com/se/comhem/documents/vatten-el-eller-bredband-vad-aer-viktigast-
34242  
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