
Det finns tre olika sätt att få digital-TV: genom 
marknät, kabel eller satellit. 

TV-signalerna överförs i kablar som finns 
indragna till bostaden.

TV-signalerna sänds från master runt om i 
Sverige. En centralantenn, en egen takantenn, 
en fönsterantenn eller en inomhusantenn tar 
emot signalen. 

 
TV-signalen skickas via en satellit och tas emot 
med en parabolantenn. Parabolantennen kan 
användas av ett hushåll eller delas av flera 
hushåll. 

Du kan använda din nuvarande TV när du 
tar emot digital-TV, men du måste ha en box 
till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den 
digitala signalen så att TV-apparaten kan visa 
TV-programmen. Företagen som levererar 
digitala TV-kanaler kallas operatörer.



saker att tänka på när 
du skaffar digital-TV

Hur och var du bor har betydelse för hur 
du kan ta emot digital-TV. 

Om du bor i en lägenhet eller ett hus som 
är anslutet till ett kabelnät kan du få digital-
TV om operatören erbjuder digital-TV.  

Det digitala marknätet byggs ut och 
Sverige ska etappvis övergå till digitala TV-
sändningar. Den 1 februari 2008 kommer 
de analoga sändningarna att ha upphört i 
hela Sverige.  I dagsläget täcker de digitala 
sändningarna i marknätet 90 procent av 
Sveriges hushåll. På Teracoms webbplats 
(www.teracom.se) kan du se om 
det sänds digital-TV där 
du bor.

Om du vill ta 
emot program via 
satellit  måste du 
ha en parabolantenn. 
Parabolantennen ska kunna 
placeras med fri sikt mot satelliten, 
söderut, för att mottagning ska vara 
möjlig. 
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1. Hur kan du ta emot digital-TV?



2.
För att kunna se 
de fria kanalerna 

(SVT:s kanaler och TV4) i det digitala 
marknätet måste du ansluta en box till 
din TV. Du kan också behöva en ny 
antenn. Om du tittar på kabel-TV och vill 
se de här kanalerna, behöver du inte en 
box förrän din operatör övergår till helt 
digitala sändningar. Om du vill se digital-
TV via satellit, kontakta operatörerna för 
att höra efter vilka kanaler som erbjuds.

Vill du se fler kanaler 
måste du skaffa dig 

ett abonnemang hos en operatör. Du 
behöver ett programkort från operatören 
eftersom programmen är krypterade. 
Kanalerna är alltså inte tillgängliga utan 
abonnemang.  

Om du väljer att ta 
emot digital-TV via 
satellit måste du välja 
operatör. Det finns två 

stora satellitoperatörer 
på den svenska marknaden 

som du kan välja mellan Canal 
Digital och Viasat. 

Det finns flera kabel-TV-operatörer 
i Sverige, bl.a. erbjuder Canal Digital, 
Com Hem och UPC digital-TV. Du 
kan inte välja operatör eftersom det är 
fastighetsägaren som bestämmer vilken 
operatör som finns i fastigheten. 

I marknätet är Boxer operatören som 
erbjuder abonnemang för att få tillgång 
till fler kanaler. 

SVT och TV4

F ler  kana ler

Vilka kanaler vill du se?



3.
Om du bara vill se SVT:s kanaler och 
TV4 i marknätet räcker det med en 
enkel box utan programkort. Om man 
börjar abonnera på ett paket av digitala 
kanaler från en operatör ingår ofta en 
box. 

När du köper en digital-TV-box är det 
några saker du behöver tänka på:

- att digitalboxen är anpassad efter 
typen av TV-sändningar. En digitalbox 
för kabelnät kan t.ex. inte användas för 
att se på digital-TV via satellit, och en 
digitalbox för marksändningar fungerar 
bara för mottagning av sändningar via 
marknätet.

- att digital-TV sändningar kan vara 
fria eller krypterade. Om man vill ta 
del av det krypterade utbudet måste 
boxen ha en plats för ett programkort. 
Operatörerna använder sig av olika 
krypteringstekniker, man måste skaffa 
en ny box om man byter operatör.

- att operatörerna kan ha listor med 
godkända boxar. I vissa fall är det 
tillåtet att ha en box som inte är 
godkänd, men då kan det vara svårt 
att få hjälp från operatören om man 
har frågor. 

- att interaktiva tjänster bara fungerar  
med vissa typer av boxar. Interaktivitet 
innebär att du kan göra mer än att bara 
titta på TV. Interaktiva tjänster sänds 
ut tillsammans med TV-programmen i 
den digitala TV-utsändningen. Du kan 
få extra information om programmen, 
nyhets- och vädertjänster, spela spel 
och beställa filmer. 

Vilken box passar dig?



Vill du veta mer om digital-TV? 

Kabel
Canal Digital Sverige AB 08-772 27 50  
www.canaldigital.se

Com Hem AB  0771-55 00 00 
www.comhem.se

UPC Sverige AB  08-578 250 50  
www.upc.se

Marknätet
Boxer TV-Access AB 0771-21 10 00
www.boxer.se
 
Teracom AB 020-91 00 85  
www.teracom.se

Satellit
Canal Digital Sverige AB 08-772 27 50  
www.canaldigital.se

Viasat AB 08-52 20 00 00 
www.viasat.se 
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Mer information finns på Radio- och TV-verkets 
webbplats, www.rtvv.se. Information kan också 
beställas på tfn. 08-606 90 80.

Vill du veta mer om övergången till digitala 
sändningar i marknätet kan du vända dig till 
Digital-tv-kommissionen med frågor eller besöka 
webbplatsen www.sou.gov.se/digitaltv
Tel 08-405 10 00.

På Konsumentverkets webbplats kan du 
också hitta information om digital-TV, 
www.konsumentverket.se.



RADIO- OCH TV-VERKET      BOX 123      136 22 HANINGE
tfn: 08-606 90 80, fax: 08-741 08 70, e-mail: rtvv@rtvv.se

Ny teknik gör det möjligt att övergå från analoga till digitala 
TV-sändningar. Med digital-TV kan man få fler kanaler och nya 
möjligheter att använda TV:n. 

Denna broschyr ger dig en introduktion till vad du behöver 
tänka på när du skaffar digital-TV. 
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