
 

Så här tycker kunderna om Framtidens nät 
 
 
Det hela började med att Kenneth såg en artikel i Säffle-Tidningen i slutet av mars i år som 
fångade hans intresse. En Teliamedarbetare var intervjuad i artikeln och berättade att Telia 
skulle byta ut nätet för telefoni och bredband – från koppar till en utrustning som går över det 
mobila nätet. Telia kallade det för Framtidens Nät.  Och att detta skulle ske i Säffle i området 
där Kenneth bor. 
 
-Det var först i mars 2017 som bytet skulle ske i mitt bostadsområde – men eftersom jag 
alltid har varit nyfiken av mig – och dessutom tolkade det som att detta skulle kunna innebära 
bättre kvalitet i bredbandstjänsten än den jag hade på kopparnätet kontaktade jag Telias 
kundtjänst som omnämndes i artikeln. 
 
En speciell kundtjänst har startats för Framtidens Nät och de kunder som berörs. Alla kunder 
– dvs inte enbart Teliakunder kan ringa hit. Kundtjänsten är alltså en s.k. operatörsneutral 
kundtjänst. Här får kunder som berörs av nätförändringen mer information och guidas till 
bästa lösning baserat på det kunden har idag och var kunden bor. 
 
-AccessCenter på kundtjänsten berättade att jag även kunde läsa mer om Framtidens Nät på 
Telia.se. Där hittade jag mycket information – och det var väldigt pedagogiskt beskrivet om 
de tjänster och erbjudanden som Telia har tagit fram för nätlösningen Framtidens Nät. Jag 
måste säga att personalen på AccessCenter i  kundtjänsten var fantastiska. Alla frågor jag 
hade var bra frågor tyckte de – och de fick en verkligen att känna sig trygg och gav mycket 
bra stöd. Inga frågor var dumma frågor som de sa. Eftersom Telia har ett erbjudande om att 
man som kund kan testa alla deras produkter och tjänster kostnadsfritt under 30 dagar med 
rätt att ångra sig tyckte jag inte det var något att dra på. Jag beställde omgående 
bredbandserbjudandet för Framtiden Nät. För min telefoni har jag fortsatt med min vanliga 
mobiltelefon som fungerar bra här och har en mycket bra och fördelaktig prisplan. Allt var 
levererat i slutet av april. 
 
Kenneth skickar med en hälsning till kunder som nu står inför att byta från koppar till den av 
Telia framtagna alternativa lösning för telefoni och bredband som går över det mobila nätet. 
-Jag förstår om man känner en viss oro – telefonen är ju många gånger en livlina. Men man 
behöver alltså inte vara orolig. Utrustningen och inte minst mitt nya bredbandserbjudande 
fungerar faktiskt bättre än mitt tidigare bredband i kopparnätet. Dessutom finns Kundtjänsten 
alltid där som ett fantastiskt stöd. 
 
Läs mer om Framtidens nät och de olika erbjudandena. 

http://www.telia.se/privat/om/framtidensnat.html

