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Tommy är en av de stora 

bredbandsförlorarna 

 
Tommy Haapala tvingas ofta leta efter platser med mottagning för sitt bredband. Foto: SVT  

SVT Nyheters bredbandstest visar att det finns en tydlig skillnad mellan stad och land. De 

största förlorarna i den svenska utbyggnaden av bredband bor en bit utanför tätort. En av dem 

är Tommy Haapala.  

– Man försöker hela tiden leta efter platser där mottagningen är bra. Om jag går till 

sovrummet till exempel så tappar jag kontakten, då blir det svårt, säger Tommy. 

Han bor i byn Mörön, som har runt 170 invånare och ligger 1,5 mil utanför Luleå. Han är en 

av de tiotusentals som hört av sig till oss och hans historia är inte unik. 

Utifrån SVT Nyheters bredbandstest kan vi konstatera att de största förlorarna i den svenska 

bredbandsutbyggnaden bor just en bit utanför tätorterna. Ofta på platser där man är helt 

beroende av mobilt bredband via det gamla 3G-nätet. 

”Vi vet att vi inte kan kräva samma som i stan” 

Tommy har bredband via 4G-nätet. Han berättar att uppkopplingen är väldigt ojämn beroende 

på hur många i byn som nyttjar nätet. Det tar lång tid att ladda hem tyngre grejer – och ibland 

går det inte alls. 

– Jag är långt ifrån nöjd, det går inte att vara nöjd med detta. 
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– Vi vet att vi inte kan kräva samma som i stan, men samtidigt tycker vi att vi är en stadsnära 

by, det tar bara 25 minuter att köra till jobbet i stan. Det är inga avstånd, säger Tommy 

Haapala. 

Vinnarna och förlorarna 

Nästan hälften av dem som har mobilt bredband via 3G eller lägre säger att de är mycket eller 

ganska missnöjda med sin uppkoppling. Näst mest missnöje hittar vi bland dem som har 

bredband via de gamla telefonledningarna, så kallad ADSL-uppkoppling. Nästan 30 procent 

av ADSL-användarna är missnöjda. Också där hittar vi många som bor på landsbygden. 

Inte helt oväntat är missnöjet minst i de tätorter där det finns optisk fiber. Bara fem procent av 

fiberanvändarna är missnöjda med kvaliteten på sitt bredband. 

Förlorarna i bredbandslotteriet enligt bredbandstestet återfinns på gårdar, och i villor och 

radhus en bit utanför tätorterna eller på landsbygden. Vinnarna hittar vi i lägenheter i de större 

orterna. 

”Fiber kommer bli lika viktigt som el” 

Att få snabbt bredband är jätteviktigt för byarnas framtid, tror Tommy Haapala. Han säger att 

det går tungt för utbyggnaden av bredband, men hoppas att man når Luleå kommuns mål – att 

de flesta ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. 

– Om fem, sex år kommer fiber vara lika viktigt som elektriciteten, säger Tommy. Har vi inte 

fiber så tror jag att framförallt unga människor kommer att välja andra byar där det finns. 

 


