
Bättre Wi-Fi i bostaden



Placering av trådlös router/tjänstedelare 
För att Wi-Fi ska kunna bli riktigt bra i din bostad måste du först och främst placera 
din trådlösa router/tjänstedelare där den fungerar bäst. Om den sitter gömd i ett 
skåp eller bredvid ytterdörren i hallen kommer du aldrig att få riktigt snabb trådlös 
surf. 

Routern/tjänstedelaren har en liten radiosändare och mottagare som dina trådlösa
klienter (dvs. dator, mobiltelefon, skrivare, surfplatta osv.) kopplar upp sig mot. 
Ju bättre routern/tjänstedelaren och klienten kan ”höra” varandras signaler, desto 
snabbare går trafiken. Det innebär högre surfhastighet ju bättre routern/tjänstedela-
ren är placerad i förhållande till klienten. Den allra bästa placeringen är någon meter 
från klienten med helt fri sikt mellan klient och router/tjänstedelare. Det fungerar 
förstås inte alltid i praktiken, men tänk gärna på följande tips för att få så bra Wi-Fi 
som möjligt:

1. Trådlösa routrar/tjänstedelare vill helst vara i centrum!
Placera routern/tjänstedelaren med så kort avstånd som möjligt till klienterna. 
Gärna mitt i lägenheten så att radiosignalerna når alla rum och minst en meter upp 
från golvet, gärna högre.

2. Trådlösa routrar/tjänstedelare gillar fri sikt!
Placera inte din router/tjänstedelare där radiovågorna riskerar att dämpas, t.ex:
 inuti ett skåp (i synnerhet inte plåtskåp som skärmar av alla radiosignaler)
 bakom kyl/frys eller andra plåtobjekt 
 bakom tjocka väggar 
 bakom en tv-bänk med elektronikprylar 

3. Trådlösa routrar/tjänstedelare vill inte ha konkurrens!
Routern/tjänstdelaren ska helst ha någon meters avstånd till andra radiosändare. 
Placera den därför inte i närheten av t.ex. andra routrar eller mikrovågsugnar(!). 
Undvik helst annan elektronik inom en halvmeters avstånd.



Skillnaden mellan 2,4 GHz och 5 GHz
Idag finns två frekvensband: 2,4 GHz-bandet och 5 GHz-bandet. Du kan tänka på 
dem som en grusväg jämfört med Autobahn. När trafiken är intensiv flyter den 
fortfarande bra på Autobahn, men blir långsam och ryckig på grusvägen. 
Surfhastigheten påverkas alltså av antal personer som surfar samtidigt, men 
också av allt annat som är uppkopplat; smarta tv-apparater, smarta kylskåp, larm, 
fasadskyltar osv. Vi använder dessutom internet betydligt mer än för några år 
sedan. De flesta familjer har idag flera surfplattor, mobiler, tv och spelkonsoler, 
vilket märks främst på kvällar/helger när konkurrerensen om utrymmet är störst.

Välj i första hand 5 GHz-bandet
5 GHz-bandet är oftast att föredra eftersom trafiken flyter smidigast där. En nack-
del är dock att 5 GHz inte har lika lång räckvidd som 2,4 GHz och du kan därför 
behöva lägga till en förstärkare (s.k. accesspunkt) för att förlänga Wi-Fi-nätet. 

Exempel: Wi-Fi-nätet var kanske segt med din gamla router men täckte en större 
yta av bostaden. Med en ny router och 5 GHz får du betydligt snabbare Wi-Fi, men 
kan behöva en förstärkare för att få samma räckvidd som tidigare. Tänk på att 
klienterna du använder (dator, surfplatta osv.) också behöver ha stöd för 5 GHz. 
Banden har liknande namn; om 2,4 GHz-bandet t.ex. heter Kalle81 så heter  
5 GHz-bandet  Kalle81-5G. Kontakta gärna Kundtjänst för hjälp med inställningar 
om du behöver!

Byta router, varför då?
Routrar blir omoderna, precis som mobiltelefoner. Oftast vet du att mobilen håller 
i cirka 2-3 år, sedan har tekniken utvecklats så mycket att du byter ut den mot en 
nyare. Routrar och många andra tekniska prylar fungerar precis likadant. 
De routrar som tillverkades för några år sedan stödjer inte standarden 802.11ac 
som alla moderna telefoner, surfplattor och PC använder. Och det är stor skillnad 
i hastighet. Din nuvarande router kanske inte ens stödjer 5 GHz eftersom den har 
tillverkats innan det bandet fanns.



Ju fler antenner, desto bättre 
Ett tips för att kolla om routern är tillräckligt bra kan vara att räkna antal antenner. 
(Om den inte har synliga antenner kan du prova att Googla på modellbeteckningen 
och leta på Internet). Har routern bara en eller två antenner så kan det vara värt att 
uppgradera till en nyare modell.

Fråga kundtjänst om råd!
För dig som vill förbättra Wi-Fi-prestandan och har en äldre router kan det alltså 
vara värt att köpa en ny. I webbshopen https://shop.stockholmsstadsnat.se/ 
hittar du modeller som vi har har god erfarenhet av och rekommenderar i vårt nät. 
Kontakta oss gärna för förslag om vilken som skulle passa hos dig. Då får du 
också en som vi ställt in för maximal prestanda i ditt nätverk, samt support från 
oss på produkten. Det kan vara klokt om du är ovan vid teknikprylar.

Välkommen att ringa, maila eller chatta alla dagar!
 Telefon 08-5012 20 10 vardagar 8:00–22:00, helger 10:00–18:00
 E-post kundtjanst@stosn.se 
 Chatt via hemsidan www.stosn.se
 FaceBook www.facebook.com/stockholmsstadsnat
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Stockholm Stadsnät är Stockholmarnas bredbandsleverantör. Vi levererar fiberbaserade 
bredbandslösningar med personlig service inom Storstockholm.


