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En internetrouters signaler inte når riktigt hela bostaden, men med den nya meshtekniken får du en 
stabil signal överallt. 

avPeter Pettersson 

TESTERi går  11:34 

Mesh löser dina nätverksproblem. 

Ordet som knappt går att säga ger bra wifi i hela bostaden. 

Och du installerar det på en kvart. 
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FOTO: MAGNUS SANDBERG 

Att kunna surfa i hemmets alla vrår kostar dig ett par tusenlappar. 

I takt med att vi använder trådlösa nätverk alltmer till datorer, mobiler, tv-apparater, smarta 
prylar i hemmet och annat, ökar kraven på bra wifi överallt. Men med en internetrouter 
vars signaler inte når riktigt hela bostaden är det många som har problem. Dåligt wifi i 
köket, ingen kontakt i tvättstugan och liknande.  

En undersökning som Elgiganten låtit Yougov göra visar att var fjärde svensk har 
problem med svajigt wifi-nätverk hemma. 

Förstärkare ger för svag signal 

Wifi-förstärkare är en lösning. Men de förstärker bara en lite för svag signal, vilket inte ger 
lika bra täckning, även om den blir bättre än ingen. Den nya meshtekniken är därför ett 
tekniskt genombrott som gör det möjligt att få lika bra wifi överallt. Mesh, som står för 
maska, innebär att man skapar ett maskformigt nätverk där alla delar pratar med varandra. 

Intresset för mesh har ökat kraftigt senaste året. Försäljningssiffrorna från 
analysföretaget GfK visar på en ökning av sålda routrar med över 60 procent förra året. 

Mesh ger stabil wifi överallt 

Ett trådlöst meshnätverk består av flera noder eller satelliter som via en av dem ansluts till 
din internetanslutning. Alla noderna kommunicerar hela tiden med varandra vilket skapar 
en stabil wifianslutning i hela bostaden. De löser man bland annat genom att använda en 
så kallad back haul-kanal som är en virtuell koppling mellan alla noder i meshnätverket 
som gör att de kan optimera prestandan. 



Överföringshastigheten är densamma i alla enheter. Dessutom kan du använda ett och 
samma nätverksnamn, eller SSID, och samma inloggningar för hela nätverket. 

Värt pengarna 

Den enda påtagliga nackdelen är priset. De flesta paketen ligger strax över 3 000 kronor. 
Men om du har problem med bra täckning i dag är det värt pengarna. 

Den router som följde med från din internetleverantör när du skaffade wifi hemma är inte 
lika vass som de routrar som finns i dag. Och meshtekniken ger det hela extra skjuts och 
är mera anpassad för att också hantera dörrklockekameror, smarta dörrlås, smarta 
kylskåp, robotdammsugare och streaminganläggningar för musik. 
FAKTA 

Så gjorde vi testet 

► Alla meshpaketen har testats i ett enplanshus på cirka 150 kvadratmeter. Mellan första enheten och 
sista är avståndet 16 meter. Däremellan har en enhet placerats cirka 10 meter från första enheten, 
bakom en vägg.  
► Vi har mätt signalstyrkan på respektive enhet med Andoridappen Wifi Signal Meter och 
internetshastigheten har mätts med Bredbandskollen. 
► Vi har också lagt vikt vid hur medföljande instruktioner och instruktioner i appar ser ut samt hur 
enkelt/svårt det varit att installera meshpaketet och få de olika enheterna att fungera som de ska. 

VISA MINDRE 

 
Med hjälp av appen till mobiltelefonen kan du utföra många funktion som att justera uppsättningen. Men 
de flesta meshlösningarna har ännu fler inställningsmöjligheter via webbgränssnitten som du kan nå via 
en webbläsare i datorn. Och du behöver inte vara datatekniken för att installera meshroutrar hemma. 
Installationen sker med hjälp av en app i mobilen som guidar dig steg för steg tills allt är upp och går. 

TESTET 



 
Lyra Trio 

Lyra trio 

Tillverkare: Asus 
Produkt: Lyra Trio 
Plus: +++ 
Pris: 3 288 kr 
Finns hos: Computersalg, Inet, Komplett, Cdon, Mediamarkt, med flera. 
Omdöme: Annorlunda design. Ser ut som en blandning av rymdskepp, strykjärn och 
pyramider. Men hastigheten och täckningen är bra när vi väl fått dem installerade. Via 
appen krävdes ett par försök och en omstart an en satellit innan allt funkade. Appen har de 
grundläggande funktionerna. Vill du komma åt mera avancerade saker får du använda 
webbgränsnittet och en dator. 
Funktioner: ++++ 
Användning: +++ 
Ekonomi: +++ 
Totalbetyg: 10 
FAKTA 

Tekniska specifikationer 

Antal enheter: 3 stycken. 
Antal LAN/WAN-portar: 2 stycken. 
USB: Nej 
2,4 & 5 GHz: Ja. 
Teoretisk dataöverföringshastighet: 2 134 Mbit/s. 
MIMO: Ja. 
Mått: 135×78×123 mm. 
Vikt: 198 gram. 
Mobilapp: Ja. 

LÄS MER 



 
COVR-C1203 

COVR-C1203 

MEST FÖR PENGARNA 
Tillverkare: D-link 
Produkt: COVR-C1203 
Plus: ++++ 
Pris: 1 689 kr 
Finns hos: Mediamarkt, Elgiganten, Netonnet, Inet, Cdon, Computersalg, med flera. 
Omdöme: D-links meshlösning är smidig att installera med QR-koder som mobilappen 
läser av och tydliga instruktioner. Det går fort att få upp de tre enheterna och ha ett nytt 
nätverk som täcker hela bostaden igång. Hastigheten i satelliterna är lite lägre än i 
enheten som är kopplad till Internet när vi mäter med Speedtest. Cirka 15-20 procent. Men 



farten räcker bra för alla typer av normal surf. Covr är inte lika vasst som de mera 
avancerade paketen. Men till det pris det erbjuds just nu är det mycket prisvärt. 
Funktioner: +++ 
Användning: +++ 
Ekonomi: +++++ 
Total: 11 
FAKTA 

Tekniska specifikationer 

Antal enheter: 3 stycken. 
Antal LAN/WAN-portar: 2 stycken. 
USB: 1 styck. 
2,4 & 5 GHz: Ja. 
Teoretisk dataöverföringshastighet: 1 167 Mbit/s. 
MIMO: Ja. 
Mått: 117x51x109 mm. 
Vikt: 250 gram. 
Mobilapp: Ja. 

LÄS MER 

 
XL 

XL 

Tillverkare: Dovado 
Produkt: XL 
Plus: ++++ 
Pris: 2 223 kr 
Finns hos: Discatonce, Scandinavian Photo, Webhallen, Kjell & Co, Computersalg, med 
flera. 
Omdöme: Svenska Dovado har skapat en lite annorlunda meshlösning med en router 
som ser ut ungefär som Dovados tidigare routrar och två satelliter som ha inbyggda 
elkontakter. En smidig lösning som inte tar mycket plats och till skillnad mot Ubiquitis 
liknande lösning är satelliterna små till formatet. Installationen gick hyggligt smidigt och 



hastigheten är OK. Täckningen är god på 150 kvadratmeter. Men appen är inte särskilt 
informativ utan du får räkna med att flytta rund satelliterna lite tills du hittat bästa 
lösningen. 
Funktioner: +++ 
Användning: ++++ 
Ekonomi: ++++ 
Total: 11 
FAKTA 

Tekniska specifikationer 

Antal enheter: 3 stycken. 
Antal LAN/WAN-portar: 4 stycken. 
USB: 1 styck. 
2,4 & 5 GHz: Ja. 
Teoretisk dataöverföringshastighet: 1 200 Mbit/s. 
MIMO: Ja. 
Mått: 134x26x100 respektive 86x38x58 mm. 
Vikt: 158 respektive 107 gram 
Mobilapp: Ja. 

LÄS MER 

 
WIFI Q2 

WIFI Q2 

Tillverkare: Huawei 
Produkt: WIFI Q2 
Plus: +++ 
Pris: 3 290 kr 
Finns hos: Elgiganten. 
Omdöme: Huaweis meshlösning påminner på många sätt om Googles. Huaweis lösning 
dök upp på CES i januari och levererar bra täckning, men inte fullt i nivå med de system 
som har en större kanal för back haul, där enheterna i meshnätverket kan kommunicera 
med varandra för att ge bästa hastighet och täckning hela tiden. Hastigheten avtar 



märkbart när avståndet mellan enheterna ökar. Installationen visade sig vara lite knepigare 
än Googles och krävde några försök och en återställning till fabriksinställningar innan allt 
gick igång som det var tänkt. 
Funktioner: +++ 
Användning: +++ 
Ekonomi: +++ 
Total: 9 
FAKTA 

Tekniska specifikationer 

Antal enheter: 3 stycken. 
Antal LAN/WAN-portar: 3 stycken. 
USB: Nej. 
2,4 & 5 GHz: Ja. 
Teoretisk dataöverföringshastighet: 1 200 Mbit/s. 
MIMO: Ja. 
Mått: 183,5×112×75 mm. 
Vikt: 496 gram. 
Mobilapp: Ja. 

LÄS MER 

 
Wifi 

Wifi 

ENKLAST ATT INSTALLERA 
Tillverkare: Google 
Produkt: Wifi 
Plus: +++ 
Pris: 3 390 kr 
Finns hos: Mediamarkt, Elgiganten, Power, Audiovideo, Inet, Cdon, med flera. 
Omdöme: Google gör mer och mer hårdvara. Deras meshlösning har funnits några år nu 
och levererar det man kan förvänta sig. Huvudenheten och satelliterna är enkla att 
installera via appen och du väljer själv vilken som ska vara huvudenhet. Hastighetsmässigt 



är de inte lika snabba som en del av konkurrenterna. Det beror bland annat på att de 
saknar så kallad back haul-frekvens som kan öka hastigheten. Prismässigt blir de dyra i 
förhållande både till D-link och vassar lösningar som Orbi eller Velop. 
Funktioner: +++ 
Användning: ++++ 
Ekonomi: +++ 
Total: 10 
FAKTA 

Tekniska specifikationer 

Antal enheter: 3 stycken. 
Antal LAN/WAN-portar: 2 stycken. 
USB: Nej. 
2,4 & 5 GHz: Ja. 
Teoretisk dataöverföringshastighet: 1 200 Mbit/s. 
MIMO: Ja. 
Mått: 106×68,7×106mm. 
Vikt: 340 gram. 
Mobilapp: Ja. 

LÄS MER 

 
VELOP 

VELOP 

Tillverkare: Linksys 
Produkt: VELOP 
Plus: ++++ 
Pris: 3 490 kr 
Finns hos: Inet, Cdon, Netonnet, Webhallen, Mediamarkt, med flera. 
Omdöme: Prestandamässigt hamnar Veloplösningen på samma nivå så de andra som 
har en större back haul-kanal. Men räckvidden mellan enheterna är inte lika bra som med 
Netgears Orbisystem. Men även om signalen inte är lika stark är den mer än godkänd 
även i tvättstugan i andra änden av huset så långt från huvudenenheten det går att 



komma. Men installationen är inte så enkel som den först ser ut att vara. Vi fick starta om 
enheterna flera gånger innan de gick att installera. 
Funktioner: ++++ 
Användning: ++++ 
Ekonomi: +++ 
Total: 11 
FAKTA 

Tekniska specifikationer 

Antal enheter: 3 stycken. 
Antal LAN/WAN-portar: 2 stycken. 
USB: Nej. 
2,4 & 5 GHz: Ja. 
Teoretisk dataöverföringshastighet: 2 134 Mbit/s. 
MIMO: Ja. 
Mått: 78,7×185×78,7 mm. 
Vikt: 490 gram. 
Mobilapp: Ja. 

LÄS MER 

 
Orbi RBK23 Kit 

Orbi RBK23 Kit 

Tillverkare: Netgear 
Produkt: Orbi RBK23 Kit 
Plus: +++++ 
Pris: 3 309 kr 
Finns hos: Computersalg, Inet, Netonnet, Elgiganten, Dustin, Webhallen, Cdon, med 
flera. 
Omdöme: Netgear har hållit på med meshnätverk ett tag och det märks. Den teoretiska 
hastigheten i nätet är bland de högsta tack vare en rejält tilltagen back haul-kanal som 
hjälper till. Installationen är enkel. I princip bara att ladda ned appen, koppla in 
huvudenheten och sätta igång. Sedan lägger du till satelliterna och du får hjälp att placera 



dem på optimalt avstånd mellan varandra. Bäst i test just nu. 
Funktioner: ++++ 
Användning: +++++ 
Ekonomi: +++ 
Total: 12 
FAKTA 

Tekniska specifikationer 

Antal enheter: 3 stycken. 
Antal LAN/WAN-portar: 2 stycken. 
USB: Nej. 
2,4 & 5 GHz: Ja. 
Teoretisk dataöverföringshastighet: 2 134 Mbit/s. 
MIMO: Ja. 
Mått: 142x61x162,5 mm. 
Vikt: 476 gram. 
Mobilapp: Ja. 

LÄS MER 

 
Amplifi HD 

Amplifi HD 

PASSAR INTE ÖVERALLT 
Tillverkare: Ubiquiti 
Produkt: Amplifi HD 
Plus: +++ 
Pris: 3 499 kr 
Finns hos: Power, Computersalg, Netonnet, Dustin, med flera. 
Omdöme: Ubiquitis tre enheter fungerar bra, levererar bra hastighet och är lätta att 
installera. Men satelliterna kan vara svåra att placera. De sätts direkt i ett eluttag, men är 
nästan 2,5 decimeter långa vilket gör att inte kan sättas i alla eluttag utan att krocka med 
inredningen. De saknar också LAN-portar vilket gör att man inte kan koppla in en 
ethernetkabel till larmet eller värmepannan till dem. 



Funktioner: +++ 
Användning: +++ 
Ekonomi: +++ 
Total: 9 
FAKTA 

Tekniska specifikationer 

Antal enheter: 3 stycken. 
Antal LAN/WAN-portar: 4 stycken. 
USB: Ja, ej för 4 G USB-sticka. 
2,4 & 5 GHz: Ja. 
Teoretisk dataöverföringshastighet: 1 750 Mbit/s. 
MIMO: Ja. 
Mått: 98x27x98 respektive 240x27x55 mm. 
Vikt: 416 respektiv 216 gram. 
Mobilapp: Ja. 

LÄS MER 

 
Multy U AC2100 

Multy U AC2100 

Tillverkare: Zyxel 
Produkt: Multy U AC2100 
Plus: ++++ 
Pris: 3 448 kr 
Finns hos: Networld, Proshop, Liontech, Dustin, med flera. 
Omdöme: Zyxels bidrag till meshpaketen för hemanvändare stoltserar med en räckvidd 
på hela 557 kvadratmeter. För testhuset med en yta på cirka 150 kvadratmeter räcker det 
gott. Appen är enkel att följa och man får en bra hjälp med både placering och 
prestandaanalys när man ska sätta ut satellitenheterna. Hastigheten och signalstyrkan 
håller sig bra genom hela testhuset. 
Funktioner: ++++ 
Användning: ++++ 



Ekonomi: +++ 
Total: 11 
FAKTA 

Tekniska specifikationer 

Antal enheter: 3 stycken. 
Antal LAN/WAN-portar: 2 stycken. 
USB: Nej. 
2,4 & 5 GHz: Ja. 
Teoretisk dataöverföringshastighet: 2 032 Mbit/s. 
MIMO: Ja. 
Mått: 123x30x123 mm. 
Vikt: 310 gram. 
Mobilapp: Ja. 

VISA MINDRE 

 
LÄS OCKSÅ 

Multiroomtest: Sonos utmanas av Denon Heos och Audio Pro 

 

 
LÄS OCKSÅ 

Trådlösa hörlurar – välj den stil som passar dig bäst 

 

https://w w w
KOPIERA LÄNK 
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