
Ålcoms WiFi skola!

Din guide för bättre WiFi

 Var står bredbandsroutern?

 Dålig WiFi i en del av hemmet?

 Flera som surfar samtidigt?

 Har du gamla enheter?

 Vilken frekvens används?



Vårt råd
Se till att ditt bredbandsabonnemang har tillräcklig has-
tighet för hela familjens behov. Pröva att uppgradera till 
en högre hastighet som klarar av att hantera flera använ-
dare som streamar film, lyssnar på musik och surfar.

Har du gamla enheter?
Förutom själva placeringen av ditt modem når du den 
bästa hastigheten med modern hemelektronik som klarar 
av höga hastigheter. Har du äldre produkter som inte har 
stöd för den senaste tekniken riskerar du att få ett betydligt 
långsammare WiFi. Det räcker med att en enda gammal 
produkt kopplar upp sig mot WiFi för att sänka hastigheten 
för alla andra enheter, då WiFi-nätet alltid anpassar sig efter 
den ”sämsta” enheten för att den ska fungera.

Vilken frekvens används?
Ditt WiFi använder radiovågor på 2,4 GHz-bandet eller 5 
GHz-bandet (om du har ett relativt modernt modem). 2,4 
GHz-bandet trafikeras av många användare vilket gör att 
risken för störningar är stor. Om nätverksöverföringen störs 
måste data skickas om, vilket leder till att hastigheten 
sjunker. På 5 GHz-bandet får det plats fler nätverk vilket gör 
att störningarna är färre.

Våra bredbandsroutrar EG300 stödjer både 2,4 och 5 GHz. 
2,4 GHz används också av andra enheter i hemmet, vilket 
kan dra ner hastigheten. 

2,4 GHz  
+ Bättre räckvidd 
- Lägre hastighet 
- Färre ej överlappande kanaler (3 st) 
- Mer störningsbenägen, då andra enheter i hemmet 
använder samma frekvensband, som till exempel mik-
rovågsugn, garageöppnare, trådlösa telefoner, Bluetooth, 
babymonitor m.m.

5 GHz 
+ Bättre hastighet 
+ Fler ej överlappande kanaler (23 st) 
+ Få andra enheter använder 5 GHz, dvs inte lika trångt i 
etern för datatrafiken 
- Sämre räckvidd
- Vissa äldre Apple enheter har prestandaproblem på  
5GHz bandet

Vårt råd
Om enheten har möjlighet att använda 5GHz bandet, så är 
det att rekommendera.

Var står bredbandsroutern? 
Det allra viktigaste är att bredbandsroutern och din mobil/
surplatta/dator har fri sikt till varandra. Placera gärna 
routern centralt med fri sikt till de områden i hemmet där 
du behöver bra WiFi. Ställ inte modemet i ett hörn eller 
under möbler. Om du har modemet i teknikrum, källare 
eller grovkök – installera en extra accesspunkt – en WiFi 
repeater - centralt och högt i huset för bästa spridning av 
signalen. Centralt, fritt och nära är tre ord som är bra att 
tänka på när du placerar ditt trådlösa modem.

Vårt råd
Ju närmare du är modemet när du surfar, desto högre 
hastighet får du. Ibland räcker det med att flytta sig en 
decimeter närmare bredbandsroutern för att uppnå tydlig 
förbättring. Placera modemet helst centralt i bostaden 
och minst en meter ovanför golvet. Ha gärna fri sikt till 
utrustningen du ska använda och undvik att placera nära 
vitvaror t ex mikrovågsugn, kyl och frys, akvarium eller 
elektronisk utrustning med bluetooth som riskerar att 
störa radiosignalen för den trådlösa uppkopplingen.
•Undvik placering i skåp, garderober eller bakom tjocka 
väggar eller murstockar.

Dålig WiFi i en del av hemmet? 
Om ditt hus är byggt i betong, har flera våningsplan och/
eller tjocka väggar kan ofta vissa delar av hemmet få 
dålig WiFi som en följd av att signalen inte når fram till 
alla rum. 

En repeater kan då användas för att öka räckvidden. Det 
är en mellanliggande utrustning som förmedlar trafiken 
mellan modemet och din hemelektronik. 

Vårt råd
För rum med dålig täckning kan du sätta upp en extra 
accesspunkt – en WiFi-repeater. Dra nätverkskabel från 
modemet till den andra accesspunkten så tappar du inte 
hastighet på samma sätt som om du använder trådlös 
uppkoppling mellan modem och repeater. Vi rekom-
menderar Inteno EX400, som går att använda både som 
accesspunkt och repeater. 

Flera som surfar samtidigt? 
Tänk på att ni delar på hastigheten – ju flera som  
surfar samtidigt, desto långsammare WiFi. 

Fem saker att tänka på för snabbare WiFi
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Till att börja med måste vi förstå att WiFi är en teknik för 
att skicka data mellan trådlösa enheter, t.ex. ditt modem 
och din surfplatta, via radiovågor. Ja, din nya surfplatta 
använder i grunden samma teknik som din bilradio, men 
kan göra så mycket mer med den. För att få bästa möjliga 
prestanda på WiFi måste du förstå att samma faktorer 
som ger dig dålig mottagning på bilradion ger låga has-
tigheter eller avbrott på WiFi.

WiFi vs. Trådbunden uppkoppling?
Fördelen med WiFi är att du blir mer rörlig. Däremot är 
trådbunden uppkoppling snabbare än trådlös. Var ditt mo-
dem är placerat, hur tjocka väggar du har, vilket material 
väggarna består av, om hemmet har flera våningsplan 
och hur många som använder ditt WiFi påverkar hastig-
heten. Även närliggande trådlösa nät hos grannar inverkar 
på ditt trådlösa nät hemma. Hastigheten du uppnår med 
WiFi behöver inte motsvara den hastighet du har på ditt 
bredbandsabonnemang, pga ovan nämnda orsaker.

Hastigheten på ditt WiFi nätverk beror också i stor 
utsträckning på vilka trådlösa enheter du använder. Dina 
enheter bör ha stöd för snabb överföringshastighet enligt 
den senaste tekniken. Om dina enheter använder gammal 
teknik spelar det ingen roll hur hög hastighet ditt WiFi 
klarar av att leverera, då det är enhetens kapacitet som 
bestämmer hastigheten. 

Vår bredbandsrouter Inteno EG300 stöder hög överfö-
ringshastighet (802.11ac teoretiskt mer än 1000Mbps), 
men vilken hastighet du erhåller är helt beroende av vilka 
enheter du använder. 

För maximal hastighet med WiFi behöver du en dator 
som klarar höga hastigheter, en hög hastighet på abonne-
manget i kombination med en modern bredbandsrouter. 
 

Om du exempelvis ansluter en mobiltelefon som bara 
klarar runt 20 Mbit/s, till ett trådlöst nätverk med has-
tigheten 500 Mbit/s, kommer du ändå inte kunna surfa 
snabbare än 20 Mbit/s.

Vad ska jag ha för hastighet?
Din hastighet mäts i Mbit/sekund (Mbps), alltså hur 
mycket information som skickas per sekund. En bra 
uppkoppling är svårare att definiera eftersom behoven är 
olika. De flesta av våra fiberkunder har i dag en uppkopp-
ling på 100 Mbps, en hastighet som klarar av att hantera 
flera användare som streamar film, lyssnar på musik och 
surfar. En uppkopplingshastiget på ca 10 Mbps räcker till 
för enklare surf och hantering av mejl. 

Hur kan jag mäta hastigheten?
Du kan mäta din hastighet genom att besöka olika 
bredbandstester på nätet, t.ex. bredbandskollen.se Testa 
gärna vad du får för resultat på olika platser i ditt hem, 
inte enbart i närheten av ditt modem. Viktigt är också att 
testa med olika enheter, helst ser vi att du testar med en 
modern enhet. Testa också din uppkoppling med jämna 
mellanrum för att få en bättre bild av hastigheten på ditt 
WiFi vid olika tidpunkter.

Hur kommer jag igång med mitt WiFi?
Ålcoms WiFi är färdigt installerat i din bredbandsrouter. 
I praktiken är det bara att koppla in sladdarna och slå 
på strömmen. Lösenordet till WiFi nätet finns angivet 
på bredbandsroutern. Placeringen av bredbandsroutern i 
huset har stor betydelse på WiFi-signalen i olika rum. För 
att förbättra signalen, så kan man komplettera med en eller 
flera WiFi accesspunkter i huset. Vi rekommenderar Inteno 
EX400 som accesspunkt. Det finns även många andra 
märken och modeller på marknaden, men vi kan tyvärr inte 
supportera alla. 
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WiFi är en teknik för trådlös dataöverföring. Med WiFi är  
användaren inte knuten till en fast plats och behöver inte koppla  

in en massa sladdar. All kommunikation sker via radiovågor,  
vilket betyder större risk för störningar.



 Tel 22 222 eller fiber@alcom.ax

Mitt WiFi krånglar ändå,  
hur kan Ålcom hjälpa mig?

Har du dubbelkollat allt och behöver en hjälpande hand? Börja med att 
läsa igenom vår FAQ för att se om du kontrollerat allt du kan 

http://www.alcom.ax/index.php/faq-bredband

Kvarstår fortfarande problemen så är vi tacksamma om du gör en  
felanmälan på vår hemsida: www.alcom.ax/index.php/felanmalan 

Vi felsöker då ditt bredband, kontrollerar din uppkoppling och din  
anslutning för att så snabbt som möjligt åtgärda eventuella problem.


