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KÖP&SÄLJ

  När nallen 
tystnar...  

En kvadratdecimeter vid stubben på gården i Hunge – det är 
enda stället där Barbro Toressons mobiltelefon fungerar. Brr, 
korta samtal i vinter...  

Foto: LENNART JONASSON

 
Stor kartläggning: här fungerar inte din 
mobiltelefon 
Mobilen är i var mans hand. Sägs det. 
   Men fortfarande finns många svarta fläckar utan 
täckning på kartorna. 
  Och så verkar det förbli – leverantörerna satsar på 
de områden där det redan finns täckning. 

Moa Mansén/text

 
Barbro Toresson lever i mobilernas Bermudatriangel. 
Hon kan köpa vilket abonnemang hon vill. Det hjälper 
ändå inte. 
  För i orten Hunge i Jämtlands inland är täckningen 
noll. Och fenomenet gäller i större delen av Bräcke 
kommun, och ett flertal andra svenska kommuner. 
  I Bräcke är det en het fråga. 
  – I det samhälle vi lever i idag har man rätt till mobil. 
Det här är en demokratifråga, säger Kerstin Wallin (s), 
kommunstyrelsens ordförande i Bräcke. 
  Kommunen har nu i flera år försökt 
uppmärksamma operatörerna på 
situationen. Namninsamlingar har 
gjorts, protester framförts, politiker 
klagat. 
  – Men vi får inget gehör. Man blir 
frustrerad. De talar om bredband åt alla, 
men här har vi inte ens mobil, säger 
Kerstin Wallin. 
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”Rädd att vara ensam” 
  Och det är inget lyxproblem det rör 
sig om. I markerna kan tillgång till en 
bärbar telefon betyda mycket i en 
nödsituation. Avstånden och resorna är 
långa, viltolyckorna vanliga och hjälpen 
långt borta. 
  – Jag kör alltid bil ensam. Och på 
vintern med all snö, is och kyla... 
händer det något då vill man absolut 
inte sitta fast i bilen länge... säger 
Barbro Toresson. 
  Och problemen gäller inte bara de 
boende. Turister, lastbilschaufförer, 
räddningstjänsten, flygvapnet – alla 
hamnar de i radioskugga. 
  Operatörerna talar stolt om täckning och talvärden.  
 
Comviq nobbar inlandet 
  Men faktum kvarstår. Det finns fläckar på kartan där 
inga som helst abonnemang fungerar. Och så verkar det 
förbli. 
  Telia vill bli rikstäckande, men någon tidsplan för när 
det ska ske finns inte.  
  Och konkurrenten Comviq tänker överhuvudtaget inte 
bygga i Norrlands inland, där luckorna är som störst. 
  Skäl? Inte tillräckligt lönsamt. 
  – Men det är också fråga om ansvar. Deras ansvar, 
säger Kerstin Wallin. 
 
”Inte samma rättigheter” 
  – Vi räknas inte. Man har visst inte samma 
medborgerliga rättigheter om man bor i en landsända, 
säger Barbro Toresson. 
  Fast egentligen borde väl Barbro Toresson inte klaga. 
Hon har ju faktiskt täckning på gården.  
  På en area av en hel kvadratdecimeter fungerar 
faktiskt mobiltelefonen. 
  – Vi upptäckte den av en slump på vedbacken. 
Plötsligt bara ringde det. Vi blev helchockade. Nu 
funderar jag på att märka ut fläcken med rödfärg. 

 

Svenskarna köper 4650 
nallar/dag  
1982 såldes 13 000 mobiltelefoner i Sverige. 
  Tio år senare, 1992, var antalet uppe i 125 000. 
  I år hamnar prognosen på ofattbara 2,1 miljoner 
telefoner. 
  1999 köpte vi svenskar drygt 1,7 miljoner nya 
mobiltelefoner – det betyder cirka 4600 per dag. 
   Vid årsskiftet fanns det enligt mobiloperatörerna  
  5 125 000 mobilabonnemang, vilket innebär att 58 
procent av svenskarna har ett. 
  Enligt Mobiltelebranschen kommer nog inte antalet 
abonnemang att fortsätta öka, men däremot tror man 
fortfarande att försäljningen kommer att göra det. 
Mycket beroende på de nya wap-telefonerna och andra 
former av mobilt internet. 

Foto: LENNART 
JONASSON
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  Förra året fanns i hela världen 355 miljoner
mobiltelefonabonnemang. Redan nästa år, 2001, 
beräknas de ha ökat till  
530 miljoner. 

Källa: Branschkansliets Marknadsinformation AB/Mobiltelebranschen

 
 

 

Aftonbladet/it 2000-08-14 | Stor kartläggning: här fungerar 
inte din mobiltelefon | När nallen tystnar... | ”Mobilen är en 
demokratifråga” | TYCK TILL: Är du nöjd med ditt 
mobilabonnemang? | It-jobb - ny artikelserie | It-akuten 
special: 45 frågor och svar | Krönikan | Så surfar en skådis | 
Spel | IT-toppen | Nya prylar | Läsarnas egna sajter | 
Nätguiden  

epost: it@aftonbladet.se 
fax: 08-56252837 
växeln: 08-725 20 00 

Allt mer pengar går till att ringa 
 I takt med att antalet mobiltelefoner ökar lägger vi 

också mer och mer pengar på att ringa.  
  För fem år sedan ringde svenska hushåll för 16,5 
miljarder kronor.  
Under 1999 var motsvarande summa uppe i 24, 8 
miljarder.  
  Enligt SCB beror ökningen till största delen på det 
ökade mobilringandet.
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