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2016

För första gången  
har nu de svenska 
mobilnäten under
sökts av experter på 
nätverkstester från 
P3 communications 
och connect.  
Med totalt cirka 15 
miljoner mobila 
abonnemang har 
Sveriges mobilnät 

unika förutsättningar 
som gör marknaden 
till en av de mest 
 dynamiska för mobila 
nät. Låt oss titta när
mare på de svenska 
operatörernas pre
standa. Vem erbjuder 
det bästa nätet för tal 
och datatrafik? 
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Sammanfa� at resultat tal och data Telia Telenor Tele2 Tre

TAL max. 400 Poäng 340 333 325 317

Storstäder Drivetest 240 87% 82% 80% 79%

Mindre städer Drivetest 80 84% 86% 87% 84%

Anslutningsvägar Drivetest 80 80% 86% 80% 77%

DATA max. 600 Poäng 544 529 508 482

Storstäder Drivetest 360 92% 88% 85% 83%

Mindre städer Drivetest 120 90% 87% 84% 77%

Anslutningsvägar Drivetest 120 86% 89% 84% 75%

TOTALT max. 1000 Poäng 884 862 833 799

P3 connect Mobile Benchmark 2016 i  
Sverige bevisar styrkan hos alla fyra 
svenska mobilnät. Vår tuffa jämförelse  
visar en tydlig total rankning när det  
gäller kvalitet och prestanda.

Resultaten  
i ett nötskal

P3:s nätjämförelser är allmänt veder
tagna för att fastställa branschstandarder, 
liksom för att vara mycket objektiva. 
Den omsorgsfullt utformade metoden 
omfattade två testbilar som be sökte  
12 större städer och 18 mindre orter  
i Sverige, liksom anslutande vägar. I de 
områden som testen omfattade bor 
mer än 3,31 miljoner människor, vilket 
motsvarar cirka 41,4% av den svenska 
befolkningen. Ett exempel på P3:s  
fokus på detaljer är användandet av de 
senaste LTE “Kategori 9” smartphones 
för datatesterna. De står för den senaste 
tekniska utvecklingen, såsom LTE carrier 
aggregation. Dessutom används de 
mest omfattande mobila abonne
mangen från respektive operatör. 

Resultaten från vår första jämförelse 
av mobilnät i Sverige understryker den 
höga prestandan hos alla fyra utmanarna. 
Den totala vinnaren är Telia, som lyckas 
få den bästa poängen både i disciplinerna 
tal och i data. Telenor når en stark  
andra plats och får samma betyg, 
 “mycket bra“, som testvinnaren Telia. 
Telenor har en liten fördel i vissa  
stabilitetsaspekter såsom samtalsupp
kopplingstider och andelen framgångs
rika dataöverföringar, medan Telia över
tygar med något bättre prestandavärden 
i vissa av kategorierna. Intressant nog 
fick alla fyra operatörerna nästan samma 
resultat i mindre svenska städer – men 
ändå på en hög nivå. 

Tele2 presterar lite efter ledarduon 
och placerar sig därmed på tredje  
plats. Sveriges minsta operatör Tre 
kommer på sista plats, men får ändå 
betyget “bra“.

884 862 833 799Poäng

mycket bra mycket bra bra braBetyg

De visade tal, data och sammanfa�ande betygen är avrundade.

TAL
max. 400

max. 1000 Poäng

DATA
max. 600

340 333 325 317

544 508 482529

Telia Telenor
Tele2

Tre
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Sveriges operatörer
Marknaden för svenska mobila nät kännetecknas av många samarbeten. 
Några av Sveriges 3G- och 4G-nät drivs av gemensamma nätbolag –  
men till en viss del är de individuella operatörerna själva ansvariga. 

Telia AB, som tidigare ägdes 
av svenska staten, gick samman 
med den finska operatören 
 Sonera 2002. Efter samgåen
det ägde den svenska staten 
46 procent av det nya Telia
Sonera och Finland lite drygt 
19 procent. Sedan dess har 
båda staterna minskat sina 
respektive ägarandelar i bolaget.  

Idag ägs de flesta av Telias 
aktier av olika intressenter och 
bolaget är den största mobil
operatören i Norden och Balti
kum både vad gäller omsättning 
och kundbas. Med cirka sex 
miljoner abonnenter är  Telia 
också den största mobilopera 
tören i Sverige.  Telias mobila 
abonnemang motsvarar en 
marknadsandel på cirka 37 
procent. Då Telia misslyckades 
när 3Glicenserna auktionerades 
ut samarbetar de nu med 
 Tele2 när det gäller sina 3G
tjänster. När det gäller 4G har 
Telia egna licenser för 800, 
900, 1800 och 2600 MHz, 
samt för 2100 MHz tillsammans 
med Tele2. Idag hävdar Telia 
att man har täckning för 99 
procent av den svenska be
folkningen för sina 4Gtjänster.

Sveriges första kommersiella 
internetleverantör Swipnet 
startades 1991 och döptes 
om till Tele2 1993. 1997 gick 
företaget samman med inter
net och kabeloperatörerna 
Comviq och Kabelvision.

Idag är Tele2 aktivt i många 
nordiska och baltiska länder. 
Med cirka fyra miljoner mobil
abonnenter, vilket motsvarar 
en marknadsandel på ungefär 
28 procent, är Tele2 idag den 
näst största mobiloperatören i 
Sverige. 2001 var Tele2 en av 
vinnarna när 3Glicenserna 
auktionerades ut och etablerade 
ett samarbete med  Telia, som 
inte hade fått någon 3Glicens. 
Deras gemensamma 3Gnät 
ägs och drivs av deras gemen
samma bolag Sunab. Ett 
liknande samägt bolag, 
 “Net4Mobility”, skapades 
2009 av Tele2 och Telenor för 
att driva ett gemensamt 4G
nät och för att arbeta med 
 sina befintliga 2Gnät. 

Tele2 har 800, 900, 1800 
och 2600 MHzlicenser till
sammans med Telenor, samt 
en 2100 MHzlicens tillsam
mans med Telia. Tele2s och 
Telenors gemensamma 4G
nät täcker ungefär 99 procent 
av Sveriges befolkning. 

Telenor är ett norskt multi
nationellt telekomföretag och 
en av de största mobila nät
operatörerna i världen med 
verksamhet i Skandinavien, 
Östeuropa och Asien. Den 
svenska verksamheten är ett 
resultat av Telenors förvärv av 
Vodafone Sverige 2005.

Med nästan tre miljoner 
abonnemang och en 
marknadsandel på 16 procent 
är Telenor Sveriges tredje 
största mobiloperatör. Tillsam
mans med Tele2 äger Telenor 
det gemensamma bolaget 
Net4Mobility som driver  
4G och 2Gnäten åt båda 
operatörerna. Därigenom har 
 Telenor 800, 900, 1800 och 
2600 MHzlicenser. Telenor 
har också ett nätdelningsavtal 
med Hutchison (Tre) för 2100 
MHzbandet, men licenserna 
ägs separat av Telenor 
 respektive Tre.

4Gtäckningen når tillsam
mans med Tele2 ungefär  
99 procent av den svenska 
befolkningen och 88 procent 
av den geografiska ytan, vilket 
företaget vill utöka till 90 
 procent till slutet på 2016. 

Tre är varumärket under  
vilket det multinationella  
telekomföretaget Hutchison 
driver 3Gbaserade mobila  
nät i många länder, som  
Australien, Danmark, Irland, 
Italien, Sverige, Storbritannien, 
Österrike och andra.

3 Danmark och 3 Sverige  
har ett gemensamt nät som 
täcker större delen av de  
två länderna utan roaming
avgifter för sina kunder i de  
båda länderna. I Sverige  
delas Tres mobila nät med  
Telenor, med undantag för 
städer som Stockholm,  
Göteborg, Malmö, Lund  
och några till.

Med ungefär två miljoner 
abonnenter, vilket motsvarar 
14 procent av den svenska 
befolkningen, är Tre nummer 
fyra i antal kunder på den 
svenska mobilnätsmarknaden. 
Tres ägare Hutchison har  
800, 900, 2100 MHz och 
2600 MHzlicenser, som  
alla drivs under varu  
märket Tre. 

Idag täcker Tre ungefär 
98,5 procent av den svenska 
befolkningen. Deras LTE 
täckning är drygt 80 procent 
av befolkningen, men har  
vuxit snabbt de senaste åren. 
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40%
TAL

Framgångsrika samtal

Uppkopplings�d

Talkvalitet

60%
DATA

Youtube kvalitet

Framgångsrika uppkopplingar

Neddladdning webb-sida

Datafil upp- och nedladdning

En när- 
mare titt på  
Sveriges nät 
För första gången har P3 och connect genomfört en undersökning av 
de mobila näten in Sverige. Hur står sig denna samarbetsintensiva 
och samtidigt konkurrensutsatta marknad i vårt testteams granskning? 

P3 communications GmbH, 
baserat i Aachen, Tyskland,  
är världsledande på tester av 
 mobila nät. De är en del av  
P3 group med över 3000  
anställda över hela världen och 
en omsättning på mer än 300 
miljoner EUR. P3 samarbetar med 
den tyska telekommunikations
tidskriften connect, som har mer  
än 20 års redaktionell erfarenhet 
och är en av Europas ledande 
institutioner när det gäller tester 
av produkter och tjänster inom 
telekommunikation. 

Tillsammans har P3 och 
 connect genomfört de viktigaste 
mobila nätjämförelserna i 
 Tyskland i nästan 15 år, och 
 sedan 2009 omfattas även 
 Österrike och Schweiz. 

Sedan 2014 har P3 också 
 genomfört nätjäm förelser i 
Austra lien och Stor britannien, 
följt av tester i Nederländerna 
och Spanien sedan 2015. Och 
2016 ansluter sig Sverige till 

 listan av undersökta länder. Bara 
under 2015 har P3 sammanställt 
mer än 60.000 mättimmar i 47 
länder, och testfordonen har kört 
mer än 1,2 miljoner kilometer. 

Som defactostandard 
 fokuserar P3:s metod på kun
dupplevd nätkvalitet – genom  
att undersöka både taltelefoni, 
som utgör 40% av det totala  
resultatet, och datauppkoppling, 
som står för 60% av poängen. 
P3:s nätjämförelser är allmänt 
accepterade som objektiva  
källor.

Vad är skillnaden i prestanda 
vid nätsamarbeten i Sverige? 

Som beskrivits på sidan 3 
 karaktäriseras den mobila nät
marknaden i Sverige av en unik 
kombination av samarbete och 
hård konkurrens. Därför var våra 
testteam särskilt nyfikna på vil
ken av de svenska operatörerna 
som skulle visa de bästa resulta
ten i våra tester.

“Den svenska marknaden för mobilnät 
kännetecknas av många samarbeten och 
gemensamma nätverk. Vi ser att alla 
 operatörer uppvisade bra eller till och 
med mycket bra prestanda. Den svenska 
affärsmodellen kan komma att få  
betydelse även för den framtida  
utvecklingen i andra länder. 

Hakan Ekmen,  
  verkställande di-
rektör på P3 commu-
nications GmbH.
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Taltjänster kan komma att få mindre 
betydelse – men kunderna förväntar 
sig tillförlitliga anslutningar när man 
pratar i telefon. Hur uppfyller de 
svenska näten dessa förväntningar?

TalrESulTaTEn  
i korTHET

Totalvinnaren i talkategorin är Telia. 
Telenor visade sig vara den främsta 
kandidaten på anslutande vägar.  
Alla fyra svenska operatörer gjorde 
nästan lika bra ifrån sig i de mindre 
 städerna. Telenor övertygade när det 
gäller stabilitet medan Telia får något 
bättre betyg i kvalitet och prestanda.

Tal

Tal - Drivetest Telia Telenor Tele2 Tre

Storstäder

Framgångsrika samtal (%) 99,1 98,7 98,3 98,1

Uppkopplings� d (s) 6,4 8,0 7,3 7,7

Talkvalitet (MOS-LQO) 3,7 3,8 3,7 3,8

Mindre städer

Framgångsrika samtal (%) 98,7 99,2 99,4 98,8

Uppkopplings� d (s) 6,6 7,5 7,1 7,2

Talkvalitet (MOS-LQO) 3,7 3,8 3,7 3,8

Anslutningsvägar

Framgångsrika samtal (%) 97,2 99,2 97,4 96,3

Uppkopplings� d (s) 7,0 7,7 7,6 7,3

Talkvalitet (MOS-LQO) 3,6 3,7 3,7 3,8
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På sin turné genom 12 större svenska 
städer och 18 mindre svenska orter hade 
P3:s två mätbilar med sig åtta Samsung S5 
smartphones var. Dessa telefoner ringde 
upp varandra hela tiden, medan den an
slutna mätutrustningen registrerade andel 
framgångsrika anslutningar, uppkopplings
tider och samtalskvalitet. För att simulera 
normalt användande av smartphones ägde 
dataöverföringar rum i bakgrunden under 
testsamtalen. 

Var och en av de svenska leverantörerna 
fick bra resultat i talkategorin. Men i de 
större städerna lyckades Telia särskilt väl. 
Vi noterade den högsta andelen fram
gångsrika anslutningar, de kortaste sam
talsuppkopplingstiderna och en god genom
snittlig samtalskvalitet (även Telenor och  
Tre lyckades något bättre i detta avseende). 
 Telenor är en bit efter och Tele2 strax  bakom. 
Tre får det lägsta betyget i städerna men  
är ändå bara åtta procent efter Telia.

alla operatörer nästan lika i de mindre 
orterna

På mindre orter presterar de fyra kandi
daterna nästan lika bra. Tele2 ligger lite 
 före Telenor, och Telia och Tre ligger strax 
efter Telenor. På anslutande vägar är led
ningen för Telenor lite tydligare. Här delar 
Telia och Tele2 på andraplatsen och Tre 
hamnar lite bakom de övriga kandidaterna.

5

MOBILE BENCHMARK



Data

Data Storstäder - Drivetest Telia Telenor Tele2 Tre

Internet sidvisning (live/sta� sk)

Framgångskvot (%/%) 99,2/99,9 99,4/99,8 98,7/99,6 98,0/99,3

Ø sessions� d (s/s) 2,8/1,1 3,5/1,6 3,7/1,5 3,5/1,7

Fil nedladdning (3MB)

Framgångskvot/Ø sessions� d (%/s) 99,9/1,2 99,9/2,1 99,9/2,3 99,9/1,9

90%/10% snabbare än (kbit/s) 12666/63325 5829/42553 5378/41929 8142/35661

Fil uppladdning (1MB)

Framgångskvot/Ø sessions� d (%/s) 99,7/1,3 99,3/1,5 99,2/2,0 97,3/2,1

90%/10% snabbare än (kbit/s) 2715/24111 2577/19441 1715/16113 1853/14169

Fil nedladdning (10 sekunder)

Framgångskvot (%) 99,7 99,7 99,7 99,3

Ø datafl öde (kbit/s) 80660 40164 35405 41022

90%/10% snabbare än (kbit/s) 20237/168679 6822/90441 6198/75055 8802/83991

Fil uppladdning (10 sekunder)

Framgångskvot (%) 99,9 100,0 99,0 99,2

Ø datafl öde (kbit/s) 21606 17111 13800 9381

90%/10% snabbare än (kbit/s) 3181/42029 2683/36224 1762/33747 2077/17596

Youtube video

Framgångskvot/star�  d (%/s) 99,9/1,5 99,9/1,6 100,0/2,1 99,3/1,7

Video uppspelning utan avbro�  (%) 100,0 99,9 99,9 100,0

Ø video upplösning (p) 671 646 629 645
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Volymen överförd data växer stadigt. Alla operatörer 
står inför utmaningen att hålla datahastigheter och 
 reaktionstider på en hög nivå. Vilken svensk leverantör 
lyckas bäst med att möta den växande efterfrågan?

När det gäller datauppkoppling är fördelarna 
med 4G eller LTE enorma. Den senaste 
 mobilkommunikationsstandarden ger höga 
datahastigheter i kombination med relativt 
låg fördröjning. Det är inte konstigt att kun
derna föredrar 4G/LTEnät när det är möjligt. 
Svenska operatörer har anpassat sig till denna 
trend – Telia, Telenor och Tele2 hävdar en 
 täckning på 99 procent av befolkningen och 
endast Tre hamnar lite bakom med en LTE 
täckning på cirka 80 procent av befolkningen. 

För att kontrollera tillförlitligheten och pres
tandan på datauppkopplingsförmågan i de 
svenska näten installerades en Samsung 
 Galaxy S7 per operatör i våra testbilar. Tele
fonerna utförde kontinuerligt en serie tester, 
 inklusive nedladdningar av webbsidor, ned
laddning och uppladdning av filer samt 
 uppspelningar av Youtubevideoklipp. För  
de flesta av dessa kontroller registrerades 
 andelen framgångsrika uppkopplingar och 
genomsnittlig uppkopplingstid. Vid ned och 
uppladdning registrerade vi den genomsnitt
liga tiden det tog. För att få en uppfattning 
om den vanliga prestandan liksom den högsta 
hastigheten beräknade vi den minsta hastig
heten som var tillgänglig i 90 procent av 
 fallen plus den högsta hastigheten som 
 överträffades i 10 procent av fallen. 

P3:s strategi för att testa Youtubeklipp tar 
hänsyn till att denna populära videotjänst 
 nyligen har infört adaptiva bithastigheter. 
Detta beslut av streamingleverantören syftar 
till en bättre användarupplevelse genom att 
avstå från pixelupplösning till förmån för en 
stabil uppspelning. En konsekvens av detta, 
förutom större andel framgångsrika uppkopp
lingar, uppkopplingstider och avsaknaden  
av avbrott, är att det genomsnittliga värdet  
av den erhållna videoupplösningen blev en 
annan viktig indikator på prestanda. 

Telia ledande även inom datakategorin
I städerna ser vi en tydlig rangordning: Telia 

får bäst betyg med den högsta datahastighe
ten och en mycket hög andel framgångsrika 
uppkopplingar. Telenor kommer tydligt efter 
och förlorar några poäng särskilt på grund av 
lägre hastigheter på tester vid nedladdning 
och uppladdning. Båda kandidaterna är relativt 
starka i Youtubedisciplinen. Tele2 hamnar  
på en fin tredjeplats, men har ett betydande 
avstånd till Telia både vad gäller surfning och i 
disciplinen nedladdning/uppladdning.  >> 
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DaTarESulTaTEn i korTHET
Telia är också den totala vinnaren i data
kategorin tack vare högre dataöverförings
hastigheter och mycket hög andel framgångsrika 
uppkopplingar. Telia, Telenor och Tele2 är 
nästan lika starka i mindre städer, medan 
Telenor är ledande på anslutande vägar.  
Tre hamnar något efter i alla datakategorier.

Data Mindre städer - Drivetest Telia Telenor Tele2 Tre

Internet sidvisning (live/sta� sk)

Framgångskvot (%/%) 99,3/100,0 99,3/100,0 99,1/99,6 97,1/97,8

Ø sessions� d (s/s) 2,9/1,2 3,5/1,6 3,6/1,5 3,6/1,9

Fil nedladdning (3MB)

Framgångskvot/Ø sessions� d (%/s) 100,0/1,6 100,0/2,1 99,7/2,6 99,7/2,7

90%/10% snabbare än (kbit/s) 8429/57143 5636/40329 4769/38412 4431/30380

Fil uppladdning (1MB)

Framgångskvot/Ø sessions� d (%/s) 99,4/1,9 99,7/2,2 99,0/2,8 96,4/3,0

90%/10% snabbare än (kbit/s) 1782/19642 1678/15379 1281/12195 1365/12924

Fil nedladdning (10 sekunder)

Framgångskvot (%) 99,7 100,0 99,0 98,7

Ø datafl öde (kbit/s) 56516 40663 32837 28240

90%/10% snabbare än (kbit/s) 13730/113329 6665/85465 5926/75602 5556/65664

Fil uppladdning (10 sekunder)

Framgångskvot (%) 100,0 99,7 100,0 98,7

Ø datafl öde (kbit/s) 14132 11091 9153 7512

90%/10% snabbare än (kbit/s) 1684/34015 2043/26475 1469/20073 1132/17245

Youtube video

Framgångskvot/star�  d (%/s) 99,7/1,5 100,0/1,6 100,0/2,1 98,9/1,9

Video uppspelning utan avbro�  (%) 100,0 100,0 100,0 99,6

Ø video upplösning (p) 661 644 616 616

Data Anslutningsvägar - Drivetest Telia Telenor Tele2 Tre

Internet sidvisning (live/sta� sk)

Framgångskvot (%/%) 97,4/98,5 99,3/99,3 97,9/98,4 94,0/95,5

Ø sessions� d (s/s) 3,1/1,4 3,4/1,5 3,7/1,6 3,8/2,4

Fil nedladdning (3MB)

Framgångskvot/Ø sessions� d (%/s) 98,7/2,6 100,0/2,4 99,4/3,2 98,0/4,2

90%/10% snabbare än (kbit/s) 4897/48348 5655/38499 3875/36585 2739/24687

Fil uppladdning (1MB)

Framgångskvot/Ø sessions� d (%/s) 96,2/2,6 97,5/2,5 94,3/3,2 92,3/3,8

90%/10% snabbare än (kbit/s) 1304/15402 1489/14230 1009/12154 1265/11445

Fil nedladdning (10 sekunder)

Framgångskvot (%) 99,0 99,4 99,4 98,7

Ø datafl öde (kbit/s) 37196 28077 25754 21999

90%/10% snabbare än (kbit/s) 5311/81532 5666/63288 4421/56091 4268/52727

Fil uppladdning (10 sekunder)

Framgångskvot (%) 98,1 99,7 98,7 97,0

Ø datafl öde (kbit/s) 10419 9011 7998 4915

90%/10% snabbare än (kbit/s) 1385/19464 1605/18969 880/19085 1037/14049

Youtube video

Framgångskvot/star�  d (%/s) 99,3/1,6 99,7/1,6 99,0/2,1 97,2/2,0

Video uppspelning utan avbro�  (%) 100,0 99,4 100,0 100,0

Ø video upplösning (p) 627 629 609 594

Tre kommer sist, men med mestadels goda resultat. 
I de testade mindre orterna är skillnaden mellan de 
tre toppkandidaterna mindre påfallande. Telia leder 
även i denna kategori, tätt följt av Telenor, och Tele2 
är inte heller alltför långt efter. Avståndet från Tre till 
resten av fältet är lite mer uppenbar. Detta kan ses  
i andelen framgångsrika uppkopplingar i de angrän
sande tabellerna, liksom vid datauppladdning och 
överföringshastigheter. Både Telenor och Tele2 
 visar goda resultat med 100 procent andel lyckade 
uppkopplingar och uppspelningar utan avbrott i 
Youtubedisciplinen. Liknande tendenser som de  
vi observerade i mindre städer ser vi också på 
 anslutande vägar: Men här rankas Telenor som etta 
och får lite bättre betyg än Telia. Tele2 följer tätt 
 bakom, och sedan Tre en liten bit efter. Medan Tre 
förlorar värdefulla poäng i nästan alla discipliner 
har Tele2 utrymme för förbättringar, särskilt i 
 surfning och i viss mån i filöverföringsdisciplinerna. 
Telia säkrar den totala vinsten i kategorin data med 
klart högre nedladdningshastigheter och något 
högre uppladdningsdatahastigheter.
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Den metod som används vid P3:s connect Mobile Benchmark är ett 
 resultat av P3:s mångåriga erfarenhet. Det är noggrant utformad för att 
utvärdera och objektivt jämföra prestanda och servicekvalitet i Sveriges 
mobilnät ur användarnas perspektiv.

Testmetod
P3 connect Mobile Benchmark i 

Sverige genomfördes från den 25 
 oktober till den 16 november 2016. 
Alla prover samlades in mellan 
 klockan 08:00 och 22:00. Nättesterna 
omfattade större städer, mindre orter 
och anslutande vägar. Kombinatio
nerna av testområden hade blivit 
noggrant utvalda för att ge en bety
dande mängd testresultat som täcker 
den svenska befolkningen. De områden 
som valts ut för 2016 års test omfattar 
mer än 3,3 miljoner människor, eller 
41,4 procent av den totala svenska 
befolkningen. 

P3 genomförde testerna med två 
testbilar, utrustade med ett antal 
Samsung Galaxy S5 Cat 4 smart
phones (Tal) och Samsung Galaxy S7 
Cat 9 smartphones (Data) för samtidig 
mätning av tal och datatjänster. 

Taltest
Två smartphones per operatör i 

varje bil användes för taltesterna 
 genom att upprätta testsamtal från  
en bil till en annan. Ljudkvaliteten hos 
de överförda talproven utvärderades 
med hjälp av HDtalkompatibla och 
ITUstandardiserade så kallade  
POLQA bredbandsalgoritmer. Alla 
svenska nätoperatörer erbjuder 4G
abonnemang. För att ta med den 
 höga andelen LTEerbjudanden i 
beräkningen togs talproven delvis i 

första hand emot i 4G istället för 
 förvalt 3G och delvis i 4G istället för 
förvalt 4G. Som en följd av detta be
hövde telefonerna i de flesta fall växla 
(“falla tillbaka“) till 2G eller 3G när 
de var inloggade mot LTE (så kallade 
“circuitswitched fall back“ eller CSFB).

I syfte att ta hänsyn till typiska 
smartphoneanvändningsscenarier 
under taltesterna genererades data
trafik på ett kontrollerat sätt i bak
grunden genom slumpmässig inji
cering av små mängder HTTPtrafik. 
Talprovresultaten står för 40 procent 
av det sammanvägda resultatet.

 
Datatest

Dataprestanda mättes med hjälp  
av två smartphones i varje bil – en per 
operatör. Förvalt mobilnät ställdes in 
på LTE för att återspegla kundupple
velsen. Nättester för åtkomst av webb
sidor gjordes enligt den allmänt erkända 
Alexarankingen. Dessutom har den 
artificiella (statiska) “Kepler“ test
webbsidan enligt specifikation av ETSI 
(European Telecommunications Stan
dards Institute) för teständamål använts. 
För att testa datatjänstprestandan 
överfördes filer på 3MB och 1 MB för 
nedladdning respektive uppladdning 
från eller till en testserver som finns 
på Internet. Dessutom har den maxi
mala dataprestandan testats upp
ströms och nedströms genom att >> 

Tre lådor monterades i bakrutan och sidorutorna 
på varje testbil med stöd för tolv smartphones  
per bil.

Varje låda innehöll fyra smartphones, vilket möjlig-
gör samtidig testning av fyra mobiloperatörer.

60%
DATA

Youtube kvalitet

Framgångsrika uppkopplingar

Neddladdning webb-sida

Datafil upp- och nedladdning

40%
TAL

Framgångsrika samtal

Uppkopplings�d

Talkvalitet
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Hakan Ekmen, verkställande direktör på P3 
 communications GmbH, och Bernd Theiss, chef för 
connects test lab, inspekterar test utrustningen.

STORSTÄDER

FÖRDELNING AV POÄNG

VÄGAR

TALDATA

TALDATA

MINDRE STÄDER

TALDATA

600Storstäder 200Vägar200Mindre städer

bedöma den mängd data som kan över
föras inom en 10sekundersperiod. En 
annan disciplin var uppspelning av 
 YouTubevideor. Den tog hänsyn till att 
Youtube dynamiskt anpassar videoupp
lösningen till den tillgängliga band
bredden. Förutom andelen framgångsrika 
uppkopplingar, uppkopplingstider och 
uppspelningar utan avbrott identifierade 
Youtubemätningarna också den genom
snittliga videoupplösningen. Alla tester 
genomfördes med de mest avancerade 
mobilabonnemangen som är tillgängliga 
från respektive aktör. Dataprovresultaten 
står för 60 procent av det sammanvägda 
resultatet.

 
rutter och tester

Testrutterna visas på sidan 1 i denna 
rapport. Mellan de markerade 12 stor
städerna och 18 mindre orterna fick 
 bilarna följa fördefinierade vägar. Samm
anlagt körde de fyra testbilarna mer än 
7820 kilometer, varav cirka 3780 km 
 ledde genom de stora städerna, medan 
4040 km kördes i de mindre städerna 
och på anslutande vägar. 

Prestandaindikatorer och gradering 
Poängens viktning reflekterar både 

den geografiska fördelningen av Sveriges 
befolkning och rankningen på användar
scenarier. Därför tilldelades 600 av de 
totalt 1000 maximala poängen städerna 
– 240 maxpoäng avser talresultaten och 
360 maxpoäng återspeglar dataresulta
ten. För de mindre orterna och vägarna 
var maximalt antal poäng 200 var. I båda 
kategorierna var det den högsta möjliga 
poängen 80 poäng i talkategorin och 
120 poäng i datakategorin. Tabellerna  
på sidan 2 och sidan 10 i denna rapport 
visar den procentuella andelen jämfört 
med maximal poäng som varje aktör har 
uppnått i respektive disciplin.
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Den svenska marknadsledaren 
vinner denna jämförelse med ett 
försprång i tal- och datakategorier-
na och det totala betyget “mycket 
bra“. Medan Telia måste ge plats  
åt sina konkurrenter när det gäller 
vissa stabilitetsaspekter som ställ-
tider och andelen framgångsrika 
uppkopplingar, når Telia betydligt 
bättre resultat när det gäller 
 dataprestanda som till exempel 
data överföringshastigheter.

Telenor når en stark andraplats 
och tilldelas också det totala 
 betyget “mycket bra“, även om 
denna operatör fick något högre 
betyg på områden som ställtider 
och andelen framgångsrika upp-
kopplingar. Det visade sig också 
vara den starkaste aktören på 
 vägarna både när det gäller 
   taloch datakommunikation. 
 Sammantaget är Telenor en all-
varlig konkurrent till vinnaren Telia.

Sveriges nummer två när det 
gäller antal abonnenter får en 
välförtjänt tredjeplats i denna 
jämförelse. Med ett resultat en 
bit bakom Telia och Telenor i 
 nästan alla våra testkategorier 
tilldelas Tele2 det totala betyget 
“bra“. Särskilt i de mindre 
 orterna visade sig denna 
 operatör  vara nästan lika stark 
som sina konkurrenter.

Sveriges minsta operatör 
 kommer sist i denna jämförelse. 
Emellertid är Tres resultat allt-
jämt mycket konkurrenskraftigt 
och förtjänar det totala betyget 
“bra“. Om denna operatör lyckas 
förbättra sin prestanda, i syn ner-
het i städerna, kan den nå 
 betydligt bättre resultat i nästa 
års P3 connect Mobile Bench-
mark i Sverige.

1 2 3 4

Den totala prestandanivån är hög – våra 
 testresultat visar att svenska kunder kan  
välja mellan fyra starka nät.

Slutsats
Efter att närmare ha granskat de enskilda ka

tegorierna i vår studie kommer det sammantag
na resultatet förmodligen inte som en överras
kning: Telia är den totala vinnaren med ett myc
ket starkt Telenor på andra plats. Tele2, som  
är Sveriges nummer två i antal abonnenter, 
kommer trea. Och Tre, den minsta Svenska  
operatören, rankas sist. Emellertid uppnår både 
Tele2 och Tre välförtjänt betyget “bra“. 

Särskilt i de mindre svenska orterna som vi 
besökte under våra testkörningar var skillnaden 
mellan alla kandidater så liten att ingen operatör 
är ett dåligt val. I större städer kan kunderna 
 förvänta sig lite högre prestanda från Telia och 
på vägar ger Telenor något stabilare uppkopplin
gar. Dessa skillnader är dock små eftersom alla 
fyra svenska leverantörerna presterar på en 
 mycket hög nivå. 

När man jämför resultaten av P3:s första 
 studie av mobilnäten i Sverige med dem från 
 nyligen gjorda tester i andra europeiska länder 
är svenska operatörer bland de bästa. Speciellt 
Telia och Telenor levererar på en lika hög nivå 
som toppkandidaterna i till exempel Tyskland 
eller Spanien. Endast de bästa nätoperatörerna  
i traditionellt starka länder som Schweiz, Öster
rike och Nederländerna rankas högre än Sveri
ges främsta kandidater. Och även fjärderankade 
Tre levererar på en nivå som skulle ge dem en 
vinnande position i till exempel Storbritannien. 
Så, sammanfattningsvis kan svenska kunder 
 vara riktigt nöjda med kvaliteten och prestandan 
på sina mobilnät.

884 862 833 799Poäng

mycket bra mycket bra bra braBetyg

De visade tal, data och sammanfa�ande betygen är avrundade.

TAL
max. 400

max. 1000 Poäng

DATA
max. 600

340 333 325 317

544 508 482529

Telia Telenor
Tele2

Tre

Sammanfa� at resultat tal och data Telia Telenor Tele2 Tre

TAL max. 400 Poäng 340 333 325 317

Storstäder Drivetest 240 87% 82% 80% 79%

Mindre städer Drivetest 80 84% 86% 87% 84%

Anslutningsvägar Drivetest 80 80% 86% 80% 77%

DATA max. 600 Poäng 544 529 508 482

Storstäder Drivetest 360 92% 88% 85% 83%

Mindre städer Drivetest 120 90% 87% 84% 77%

Anslutningsvägar Drivetest 120 86% 89% 84% 75%

TOTALT max. 1000 Poäng 884 862 833 799
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Objektiv testning kommer att vara avgörande för den pågående utvecklingen av de svenska näten till ny teknik 
som självkörande bilar och smarta städer. P3 communications förbereder sig för dessa framtida utmaningar.

Utsikter

Självkörande bilar Smarta städer

Alla fyra kandidaterna gjorde 
riktigt bra ifrån sig i vår första 
mobila nättest i Sverige. Detta är 
dock något som inte kan tas för 
givet. Kommande förbättringar 
som ytterligare utvidgning av 
4Gtäckningen, den pågående 
nätverksutvecklingen med teknik 
som “4G Advanced“ och införan
det av Voice over LTE (Volte) kan 
enkelt ändra på den här bilden.

P3 communications är väl 
 förberett för att följa denna 
 utveckling av den svenska tele
kommarknaden. I detta sam
manhang förbereder vi oss redan 
nu för att inkludera ny teknik och 
förbättringar enligt ovan i nästa 
års tester. Dessutom förbereder 
sig P3 också för framtida 
 utmaningar med nya kommuni
kationsapplikationer som själv
körande bilar och smarta städer 
(se nedan), som omfattar allt 
 ända upp till helt ny mobil

kommunikationsteknik som  
de förestående supersnabba 
5G näten. Emellertid kommer 
5G:s metod att tilldela olika 
 nätverksfunktioner för olika 
 användningsområden att kräva 
ett mer omfattande angreppssätt 
för tester av näten. Detta 
 kommer att omfatta begrepp 
som avancerad analys och big 
datateknik.

Tillägg till testrutinerna
Läsare som är intresserade av 

att delta i vår ständiga strävan att 
utvärdera mobilnät kan göra det 
redan i dag – genom att ladda ner 
“U get“, en app som visualiserar 
trådlös nätprestanda. Se detaljer 
till höger. Denna crowdsourcing
strategi kommer inom en snar 
framtid att ge oss värdefull 
 kompletterande information om 
 användarupplevelsen och pres
tandan i de svenska mobilnäten.

Idag bor 54 procent av världens befolkning i tätbebyggda områden, en 
andel som beräknas öka till 66 procent år 2050. Mobil kommunikation 
kommer att vara en viktig komponent för att leverera smarta lösningar 
för städer. För att göra det möjligt för smarta städer att frodas och vara 
värdar för framgångsrika företag i den digitala tidsåldern måste deras 
tekniska infrastruktur kunna hantera den ökade efterfrågan på kapa
citet i näten. Därför blir det ett framtida fokusområde för P3 communi
cations att avgöra huruvida städerna verkligen blir smarta genom att  
ta en ännu närmare titt på deras framsteg när det gäller uppkoppling.

Framtidens transporter håller snabbt på att komma över oss –  
en kilometer i taget. Med varje ny generation bilmodeller kommer 
 bilindustrin närmare sin vision av högautomatiserade självkörande 
bilar. Men för att säkerställa att förarlösa bilar kan bibehålla upp
kopplingen och därmed optimal prestanda och säkerhet måste  
vi se till att den tekniska infrastrukturen kan hantera den ökade 
efterfrågan som maskiner kommer att kräva av den. Därför spelar 
förarlösa bilkörningsscenarier en viktig roll i P3 communications 
koncept för utvecklingen av tester av de mobila näten.

P3 communications 
övervakar kontinuer - 
ligt den tekniska ut-
vecklingen – till exem -
pel genom att regel-
bundet delta i bran-
schevenemang.

CrowdsourCad rating av näten 
P3 communications fokuserar alltmer på aspekter såsom 
bevarande av taltjänster, integriteten i datatjänster och  
“operational excellence“. Ett viktigt instrument för detta 
tillvägagångssätt är “U get“appen som är tillgänglig under 
ugetapp.com eller via angränsande QRkod. Appen kon
trollerar och visualiserar aktuell nätprestanda. Gå med i den 
globala gemenskapen av användare som förstår sin person
liga trådlösa prestanda och samtidigt vill bidra till världens 
mest heltäckande bild av den mobila kundupplevelsen.
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