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För andra gången har 
nu de svenska mobil
näten testats av ex
perter från P3. För 
 ungefär ett år sedan 
visade de svenska 
operatörerna upp en 
mycket hög nivå vad 
gäller prestanda och 
tillförlitlighet. Så vi var 
nyfikna på huruvida de 

skulle motsvara dessa 
höga förväntningar och 
kanske till och med 
 överträffa de utmärkta 
resultaten från den  före  
gående under sökningen. 
Fler än 14 miljoner  
av de fyra svenska 
opera törernas kunder  
inväntar resultaten. 

MOBILE BENCHMARK
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Sammanfa� at resultat tal och data Telia Tele2 Telenor Tre

TAL max. 400 Poäng 350 350 320 319

Storstäder Drivetest 240 89% 87% 80% 80%

Mindre städer Drivetest 80 88% 88% 81% 81%

Anslutningsvägar Drivetest 80 84% 87% 80% 77%

DATA max. 600 Poäng 574 528 532 494

Storstäder Drivetest 360 97% 88% 88% 84%

Mindre städer Drivetest 120 93% 87% 88% 80%

Anslutningsvägar Drivetest 120 94% 90% 90% 80%

TOTALT max. 1000 Poäng 924 878 852 813
De visade tal, data och sammanfa� ande betygen är avrundade.

Resultaten i  
ett nötskal
P3:s nätjämförelser är allmänt vedertagna för  
att fastställa branschstandarder, liksom för att 
 vara mycket objektiva. Den omsorgsfullt utfor-
made metoden omfattade två testbilar som 
 besökte 21 större städer och 33 mindre orter i 
Sverige, liksom anslutande vägar. I de områden 
som testen omfattade bor mer än 4 miljoner 
 människor, vilket motsvarar cirka 42 procent av 
den svenska befolkningen. Ett exempel på P3s 
 fokus på detaljer är användandet av de senaste 
LTE ”Kategori 9” liksom VoLTE-kompatibla smart-
phones för testerna. De står för den senaste 
 tekniska utvecklingen, såsom LTE carrier aggre-
gation. De återspeglar den senaste tekniska 
 utvecklingen i mobilnätet och betonar återigen 
omfattningen av vår benchmarking: Hur fungerar 
mobilnätet på gränsen till vad som är tekniskt 
 genomförbart - och i vilken utsträckning utnyttjar 
kunderna dessa möjligheter? För att få relevanta 
svar på dessa frågor har vi använt de mest om-
fattande mobila abonnemangen från respektive 
operatör. Dessutom justerar vi alltid tröskelvärdena 
i vår utvärdering för att motsvara de senaste 
 tekniska framstegen.

Med 121 mobilabonnemang per 100 invånare 
har Sverige en blomstrande marknad för mobil-
kommunikation. Samtidigt har de utmärkta resul-
taten från vår första undersökning av mobilnäten  
i Sverige, som genomfördes 2016, skapat höga 
förväntningar. Ändå kunde tre av de fyra svenska 
operatörerna förbättra sina resultat från 2016.

Telia totalvinnare, Tele2 lika starka när det gäller tal
För andra gången är totalvinnaren Telia, som 
 lyckas bäst i datadisciplinerna och delar bäst 
 resultat i taldisciplinen med Tele2, som också 
imponerar. Efter att ha blivit rankad trea i fjol 
 visar Tele2 den största förbättringen i både 
 poäng och prestanda. Telenor glider ner på 
 tredje plats eftersom man visar ungefär samma 
resultat som året innan. På grund av snävare 
tröskelvärden förlorar de poäng, men får ändå 
betyget ”mycket bra”. Den minsta svenska 
 operatören Tre blir sist, men får återigen betyget 
“bra” och har visat tydligt förbättrade resultat 
jämfört med 2016.

924 878 852 813Poäng

mycket bra mycket bra mycket bra braBetyg

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

VOICE
max. 400

max. 1000 Poäng

DATA
max. 600

350 350 320 319

574
532 494

528

Telia
Tele2 Telenor

Tre

P3 connect Mobile Benchmark 2017 i  
Sverige bevisar återigen styrkan hos de 
svenska mobilnäten. Tre av fyra aktörer 
lyckades förbättra sig, två av dem bytte  
plats i rankingen.
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Sveriges operatörer
Mobila nät är särskilt starka i Sverige. Den svenska mobilsektorn 
 kännetecknas fortfarande av många samarbeten. Några av Sveriges  
3G- och 4G-nät drivs faktiskt av gemensamma nätföretag.

Telia AB, som tidigare ägdes av 
svenska staten, gick samman 
med den finska operatören 
 Sonera 2002. Efter samgåendet 
ägde den svenska staten 46 
procent av det nya TeliaSonera 
och Finland lite drygt 19 procent. 
Sedan dess har båda staterna 
minskat sina respektive äga-
randelar i bolaget. Idag ägs de 
flesta av Telias aktier av olika 
aktieägare och bolaget är den 
största mobiloperatören i 
 Norden och Baltikum både vad 
gäller omsättning och kundbas. 
Med cirka sex miljoner abon-
nenter är Telia också den 
största mobiloperatören i 
 Sverige. Telias mobila abonne-
mang motsvarar en marknads-
andel på cirka 42 procent.  
Då Telia misslyckades när 3G-
licenserna 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 99,9 procent av 
den svenska befolkningen  
för sina 4G-tjänster.

Sveriges första kommersiella 
internetleverantör Swipnet 
startades 1991 och döptes 
om till Tele2 1993. 1997 gick 
företaget samman med internet- 
och kabeloperatörerna Comviq 
och Kabelvision. 2016 förvärvade 
Tele2 också den före detta 
danska bredbandsoperatören 
TDC. Idag är Tele2 aktivt i många 
nordiska och baltiska länder. 
Med cirka 3,7 miljoner mobil-
abonnenter, vilket motsvarar  
en marknadsandel på ungefär 
26 procent, är Tele2 idag den 
näst största mobiloperatören i 
Sverige. 2001 var Tele2 en av 
vinnarna när 3G-licenserna 
auktionerades ut och etablerade 
ett samarbete med Telia, som 
inte hade fått någon 3G-licens. 
Deras gemensamma 3G-nät 
ägs och drivs av deras gemen-
samma bolag Sunab (Svenska 
UMTS-nät AB). Ett liknande 
samägt bolag, “Net4Mobility”, 
skapades 2009 av Tele2 och 
Telenor för att driva ett gemen-
samt 4G-nät och för att arbeta 
med sina befintliga 2G-nät. 
 Tele2 har 800, 900, 1800 och 
2600 MHz-licenser tillsam-
mans med Telenor, samt en 
2100 MHz-licens tillsammans 
med Telia. Det gemensamma 
4G-nätet täcker ungefär 99,5 
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 omkring 2,5 miljoner 
 abonnemang och en mark - 
nads andel på 18 procent är  
Telenor Sveriges tredje största 
mobiloperatör. Tillsammans  
med Tele2 äger Telenor det 
 gemensamma bolaget  
Net4Mobility som driver 4G- 
och 2G-näten åt båda opera-
törerna. Därigenom har  
Telenor 800, 900, 1800 och 
2600 MHz-licenser. Telenor  
har också ett nätdelningsavtal 
med Hutchison (Tre) för  
2100 MHz-bandet, men 
 licenserna ägs separat av 
 Telenor respektive Tre. 4G- 
täckningen når tillsammans 
med Tele2 ungefär 99,5 
 procent av den svenska befolk-
ningen och 88 procent av den 
geografiska ytan. De flesta av 
4G-cellerna stöder LTE-Advan-
ced med upp till 300 Mbit/s.

Tre eller Three är varumärket 
 under vilket det multinationella 
telekomföretaget Hutchison driver 
3G-baserade mobila nät i många 
länder, som Australien, Österrike, 
Danmark, Irland, Italien, Sverige, 
Storbritannien och andra. 3 
 Danmark och 3 Sverige har ett 
gemensamt nät som täcker större 
delen av de två länderna utan 
roamingavgifter 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 
befolk ningen, är Tre nummer fyra 
i antal kunder på den svenska 
mobilnätsmarknaden. Tres ägare 
Hutchison har 800, 900, 2100 MHz 
och 2600 MHz-licenser, som alla 
drivs under varumärket Tre. Idag 
täcker Tre ungefär 98,5 procent 
av den svenska befolk ningen. 
Deras LTE-täckning är drygt  
80 procent av befolkningen, men 
har vuxit snabbt de senaste åren. 
Tre driver inget 2-nät, men 
 erbjuder 3G på 900 and 2100 MHz 
och 4G på 800 och 2600 MHz. 
Idag täcker Tre ungefär 98,5 pro-
cent 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 närmare 
titt på  
Sveriges nät
Efter de utmärkta resultaten som observerades i Sverige 2016 var 
P3 och connect särskilt intresserade av om de fyra svenska mobil-
operatörerna skulle kunna förbättra sig även från dessa höga nivåer. 

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 internationella 
telekommunikationstidskriften 
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 telekommuni-
kation. Tillsammans har P3  
och connect genomfört de 
 viktigaste mobila nätjämförelserna 
i Tyskland i 15 år, och sedan 
2009 omfattas även Österrike 
och Schweiz. Sedan 2014 har 
P3 också genomfört nätjäm-
förelser i Australien och Stor-
britannien, följt av tester i 
 Nederländerna och Spanien 
 sedan 2015. Och 2016 anslöt 
Sverige till listan av undersökta 

länder. Bara under 2016 har  
P3 sammanställt mer än  
60 000 mättimmar i 65 länder 
på fem kontinenter, och test-
fordonen har tillryggalagt nästan 
1 miljon kilometer. Som de-facto-
standard fokuserar P3s metod 
på kundupplevd nätkvalitet –  
genom att undersöka både 
 taltelefoni och datauppkoppling. 
P3s  nätjämförelser är allmänt 
 accepterade som objektiva källor. 

Ännu bättre 2017
Som vi redan beskrivit på sidan 3 
kännetecknas den svenska mobil-
nätsmarknaden av en unik kom-
bination av samarbeten och kon-
kurrens på samma gång. I vårt 
första test av den svenska näten 
visade alla operatörer utmärkta 
resultat. Så 2017 blev vi glatt 
överraskade av att de har levt  
upp till dessa förväntningar. Tre  
av fyra aktörer har dessutom 
 kunnat förbättra sina resultat.

“Alla operatörer antog utmaningen från P3 
connect Mobile Benchmark, och tre opera
törer lyckades förbättra sina övergripande 
resultat jämfört med förra året. 2018 kommer, 
utöver volymtjänsterna, tekniker som carrier 
aggregation och Voice over LTE liksom crowd 
sourcingbaserade användningsområden att 
bli viktigare. Det kommer att göra  
resultaten än mer intressanta.

Hakan Ekmen,  
verkställande  
direktör på P3 com-
munications GmbH.
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Medan datakommunikation blir  
allt vanligare förväntar sig kunderna 
ändå utmärkt talkvalitet. Hur klarar 
sig svenska mobila nät i den här  
disciplinen?

TAL-rEsuLTATEn  
i korTHET
Telia och Tele2 delar på vinsten i  
talkategorin. I den här disciplinen för
bättrade sig Tele2 tydligt jämfört med 
förra året. Telenor når fortfarande bra 
resultat, men tappar poäng på grund 
av långa uppkopplingstider. Tre påvisar 
vissa förbättringar när det gäller tal
resultaten jämfört med föregående år. 

Tal

Tal - Drivetest Telia Tele2 Telenor Tre

Storstäder

Framgångsrika samtal (%) 99,5 99,4 99,2 98,3

Uppkopplings� d (s) 4,7 4,9 7,4 5,5

Talkvalitet (MOS-LQO) 3,6 3,5 3,5 3,5

Mindre städer

Framgångsrika samtal (%) 99,2 99,4 99,3 98,4

Uppkopplings� d (s) 4,6 4,6 7,1 5,6

Talkvalitet (MOS-LQO) 3,5 3,5 3,5 3,5

Anslutningsvägar

Framgångsrika samtal (%) 98,1 99,1 98,9 97,1

Uppkopplings� d (s) 5,0 5,1 7,4 6,2

Talkvalitet (MOS-LQO) 3,5 3,5 3,4 3,5

600 av 1000 Poäng400 av 1000 Poäng

VOICE DATA

av
 2

40
 P.

av 360 P.

89%

87%

80%

80%

88%

88%

84%

97%

storstäder
Drivetest

av
 8

0 
P. av 120 P.

 a
v 

80
 P.

av 120 P.

84%

87%

80%

77%

Telia Tele2 Telenor Tre

88%

88%

81%

81%

94%

90%

90%

80%

93%

87%

88%

80%
mindre städer

Drivetest

anslutningsvägar
Drivetest

600 av 1000 Poäng400 av 1000 Poäng

VOICE DATA

av
 2

40
 P.

av 360 P.

89%

87%

80%

80%

88%

88%

84%

97%

storstäder
Drivetest

av
 8

0 
P. av 120 P.

 a
v 

80
 P.

av 120 P.

84%

87%

80%

77%

Telia Tele2 Telenor Tre

88%

88%

81%

81%

94%

90%

90%

80%

93%

87%

88%

80%
mindre städer

Drivetest

anslutningsvägar
Drivetest

P3s två mätbilar körde totalt cirka 10 000 
kilometer, omfattande 21 större svenska 
städer och 33 mindre orter samt över 
 anslutningsvägarna. Varje bil hade åtta 
Samsung S7 smartphones som ringde  
upp varandra hela tiden. Mätutrustningen 
registrerade andel framgångsrika anslutningar, 
uppkopplingstider och talkvalitet.

En viktig förändring jämfört med testet 
föregående år är att Telia, Tele2 och Tre  
har påbörjat sin användning av Voice over 
LTE (VoLTE). Så en del av våra testsamtal i 
dessa nätverk gjordes med denna potentiellt 
överlägsna teknik.

Tele2 och Telia får samma resultat  
i taldisciplinen
I taldisciplinen hamnar totalvinnaren Telia 
och tvåan Tele2 i topp och nådde samma 
poäng. Både Telia och Tele2 får höga poäng 
i stora städer, medan Tele2 är särskilt starka 
i mindre orter och på anslutande vägar. 
Jämfört med föregående test lyckades 
 Tele2 förbättra sig betydligt i talkategorin, 
vilket kan förklaras av att de nyligen intro-
ducerade VoLTE. Telenor visar en hög andel 
framgångsrika anslutningar inom alla testade 
områden, men tappar poäng på grund av 
anmärkningsvärt långa uppkopplingstider. 
Detta påverkar den här operatören så 
 mycket att Telenor bara når tredje plats i 
 totalpoängen. Tre rankas fortfarande sist i 
talkategorin, men visar tydliga förbättringar 
– speciellt när man tänker på att vi har höjt 
några av tröskelvärdena för vår talvärdering 
jämfört med det förra testet.
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Data

Data Storstäder - Drivetest Telia Tele2 Telenor Tre

Internet sidvisning (live/sta� sk)

Framgångskvot (%/%) 99,9/100,0 99,7/99,8 99,6/99,8 99,1/99,7

Sta� c: Genomsni� lig sessions� d (s) 1,0 1,4 1,3 1,5

Live: Tid � ll första byte (ms) 394 446 417 813

Live: Datafl öde första sekunden (kB/s) 660 579 594 567

Fil nedladdning (3MB)

Framgångskvot/ Ø sessions� d (%/s) 100,0/0,9 99,9/2,3 99,9/2,0 99,9/3,4

90%/10% snabbare än (kbit/s) 18222/67989 4417/53074 6745/52402 4989/36697

Fil uppladdning (1MB)

Framgångskvot/ Ø sessions� d (%/s) 99,9/0,7 99,7/1,5 99,8/1,4 99,4/1,9

90%/10% snabbare än (kbit/s) 8604/27778 2737/20997 3048/21680 2738/14045

Fil nedladdning (7 sekunder)

Framgångskvot (%) 100,0 100,0 100,0 99,5

Ø datafl öde (kbit/s) 85726 38607 41753 31063

90%/10% snabbare än (kbit/s) 22776/166969 7146/87172 6867/93887 9512/66203

Fil uppladdning (7sekunder)

Framgångskvot (%) 99,9 99,6 99,5 99,4

Ø datafl öde (kbit/s) 30076 16298 17503 10938

90%/10% snabbare än (kbit/s) 10243/44103 3464/33922 3481/35055 2910/18756

Youtube video

Framgångskvot/star�  d (%/s) 99,8/1,9 98,2/2,3 98,4/2,2 99,5/2,7

Video uppspelning utan avbro�  (%) 99,8 98,8 98,7 99,3

Ø video upplösning (p) 1078 1070 1070 1070
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Med exponentiellt växande datavolymer och 
snäva begränsningar på tillgänglig bandbredd 
möter alla operatörer utmaningar när det gäller 
att tillhandahålla en tillfredsställande använda-
rupplevelse. Vilken svensk aktör klarar av att 
bäst möta den växande  efterfrågan?

Volymen mobildata som laddas ned och 
 laddas upp växer konstant. Medan 4G/LTE 
för närvarande är den bästa teknologin för 
att hantera denna växande efterfrågan och 
svenska 4G-nät täcker en stor del av befolk-
ningen, så är bandbredden fortfarande en 
begränsande faktor för alla mobiloperatörer. 
De nuvarande svenska planerna på att 
 överlåta 700 MHz-frekvensbandet, som 
 tidigare användes för TV-sändningar, till 
 mobil kommunikation talar för sig självt.  
Alla operatörer står alltså inför utmaningar 
för att ge tillräckliga datahastigheter till sina 
kunder. Dessutom kräver en bra mobil 
internet upplevelse snabba laddningstider. 
Detta inkluderar nedladdning av olika typer 
av webbsidor, nedladdningar och uppladdnin-
gar av stora filer samt den allt viktigare 
 mottagningen av videoströmmar från tjänster 
som Youtube. För att kontrollera pålitligheten 
och prestandan för datauppkoppling i de 
svenska näten installerades en Samsung 
Galaxy S7 per operatör i en av våra testbilar 
medan en Sony Xperia XZ per operatör 
 installerades i den andra bilen. Denna 
 fördelning valdes för att representera den 
varierande prestandan hos olika smartphone-
modeller i olika nätverk. Telefonerna utförde 
ständigt en serie tester som täcker de 
 användningsområden som nämnts tidigare. 
För de flesta av dessa kontroller loggades 
andel framgångsrika uppkopplingar och 
 genomsnittliga sessionstider. För nedladdningar 
och uppladdningar registrerade vi också 
 genomsnittliga flöden. För att bedöma 
 typiska prestanda samt topphastigheter  
har vi fastställt minimidatahastigheter som 
är tillgängliga i 90 procent av fallen plus 
toppdatahastigheter som skulle överträffas i 
10 procent av fallen. P3s tillvägagångssätt 
för Youtube-test tar hänsyn till att den här 
populära videotjänsten använder adaptiva 
bithastigheter. Denna metod strävar efter en 
bättre användarupplevelse, och nedprioriterar 
pixelupplösningen till förmån för stabil 
 uppspelning. Som en följd av detta har vi, 
förutom antalet framgångsrika uppkopplingar, 
starttider och frånvaron av avbrott, lagt till 
den genomsnittliga videoupplösningen som 
ytterligare en viktig prestationsindikator.

Telia erbjuder bäst dataprestanda i städer
I städerna leder Telia klart, medan Tele2 och 
Telenor har jämförbar prestanda och Tre följer 
strax efter. Alla fyra operatörerna uppnår ett stort 
antal framgångsrika uppkopplingar vid ned-
laddningar av webbsidor, men Tre lämnar visst 
utrymme för förbättring när det gäller nedladd-
ning av webbsidor med direktsänt innehåll. >> 
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DATArEsuLTATEn  
i korTHET
Telia är också totalvinnaren i datakategorin tack 
vare högre datahastigheter och mycket hög 
andel framgångsrika uppkopplingar. Tele2 
och Telenor är nästa lika starka inom alla 
områden som testats, med en liten fördel för 
Telenor i mindre orter. Tre hamnar sist. Jämfört 
med förra undersökningen har Telia, Tele2 och 
även Tre förbättrat sina dataresultat markant. 

Data Mindre städer - Drivetest Telia Tele2 Telenor Tre

Internet sidvisning (live/sta� sk)

Framgångskvot (%/%) 99,6/99,9 99,8/99,7 100,0/100,0 98,7/99,8

Sta� c: Ø sessions� d (s) 1,1 1,4 1,4 1,8

Live: Tid � ll första byte (ms) 427 461 422 1290

Live: Datafl öde första sekunden (kB/s) 640 577 591 533

Fil nedladdning (3MB)

Framgångskvot/ Ø sessions� d (%/s) 100,0/1,2 100,0/2,4 100,0/2,2 100,0/4,1

90%/10% snabbare än (kbit/s) 12191/60560 4896/52794 6113/50420 4518/31721

Fil uppladdning (1MB)

Framgångskvot/ Ø sessions� d (%/s) 99,6/1,0 100,0/1,7 100,0/1,6 98,9/3,1

90%/10% snabbare än (kbit/s) 5664/23215 2335/19070 2778/20408 1644/13841

Fil nedladdning (7 sekunder)

Framgångskvot (%) 99,8 99,7 99,5 99,8

Ø datafl öde (kbit/s) 53181 37545 41559 23150

90%/10% snabbare än (kbit/s) 16530/99569 6061/85525 6640/93988 7578/46473

Fil uppladdning (7 sekunder)

Framgångskvot (%) 99,6 98,9 99,7 98,9

Ø datafl öde (kbit/s) 23588 13271 14429 10176

90%/10% snabbare än (kbit/s) 6814/38087 2752/30588 2979/31060 2078/19282

Youtube video

Framgångskvot/star�  d (%/s) 99,8/2,0 98,4/2,2 98,3/2,2 99,3/3,2

Video uppspelning utan avbro�  (%) 99,8 98,9 98,6 99,6

Ø video upplösning (p) 1077 1072 1069 1072

Data Anslutningsvägar - Drivetest Telia Tele2 Telenor Tre

Internet sidvisning (live/sta� sk)

Framgångskvot (%/%) 99,7/99,9 99,8/99,7 99,5/99,7 98,0/99,0

Sta� c: Genomsni� lig sessions� d (s) 1,2 1,5 1,4 2,0

Live: Tid � ll första byte (ms) 434 460 441 1534

Live: Datafl öde första sekunden (kB/s) 620 563 582 512

Fil nedladdning (3MB)

Framgångskvot/ Ø sessions� d (%/s) 99,9/1,8 100,0/2,9 99,8/2,5 99,6/4,7

90%/10% snabbare än (kbit/s) 7429/58309 3642/44069 4647/43557 4169/31558

Fil uppladdning (1MB)

Framgångskvot/ Ø sessions� d (%/s) 99,3/1,5 100,0/2,0 99,2/1,8 98,5/3,9

90%/10% snabbare än (kbit/s) 2498/22222 2092/15700 2310/17778 1422/14089

Fil nedladdning (7 sekunder)

Framgångskvot (%) 99,9 99,8 99,7 99,0

Ø datafl öde (kbit/s) 46065 28877 29690 20597

90%/10% snabbare än (kbit/s) 8082/102794 5708/60189 5948/64684 5528/44101

Fil uppladdning (7 sekunder)

Framgångskvot (%) 98,8 99,1 99,0 96,5

Ø datafl öde (kbit/s) 17279 11292 11256 7682

90%/10% snabbare än (kbit/s) 2831/37031 2965/23721 2031/25506 1532/18022

Youtube video

Framgångskvot/star�  d (%/s) 99,2/2,2 98,4/2,5 98,5/2,3 97,3/3,6

Video uppspelning utan avbro�  (%) 99,5 99,0 98,8 98,8

Ø video upplösning (p) 1072 1058 1068 1061

Dessutom erbjuder Telia de klart högsta datahastig-
heterna i städerna. I likhet med talkategorin visar 
 Tele2 en avsevärd förbättring av resultaten från 
 föregående år, vilket kan förklaras av att de använder 
LTE-carrier aggregation. Därutöver uppnår både Telia 
och Tre ett högt antal framgångsrika uppkopplingar 
vid åtkomst till YouTube-videor, medan Telenor och 
Tele2 hamnar lite efter i denna kategori.

Telenor rankas tvåa i mindre svenska orter, det är 
jämnt mellan Tele2 och Telenor på anslutande vägar
En liknande ranking kan observeras även i mindre 
svenska orter och på anslutande vägar: Telia hamnar 
alltid i topp, Tele2 och Telenor ligger lika och Tre kommer 
en bit efter. Tres avstånd till de ledande tre aktörerna  
är till och med lite större på landsbygden än i de större 
städerna. Särskilt i de mindre orterna märkte vi en liten 
fördel för Telenor jämfört med i övrigt nästan lika starka 
Tele2. Detta beror på något snabbare uppkopplingstider 
och något högre datahastigheter. Liksom föregående 
år rankas Tre sist även i datadisciplinen. Men större 
delen av den betydande förbättringen när det gäller 
poäng härrör från förbättringar i datakommunikationen. 
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Den metod som används vid P3s connect Mobile Benchmark är ett 
r esultat av P3s 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 19 augusti till 
den 9 september 2017. Alla prover 
samlades in mellan klockan 08:00 
och 22:00. Nättesterna omfattade 21 
större städer, varav 7 har fler än 100 
000 invånare. Dessutom ledde våra 
testvägar genom 33 mindre orter och 
anslutande vägar. Kombinationerna 
av testområden hade blivit noggrant 
utvalda för att ge en betydande mängd 
testresultat som täcker den svenska 
befolkningen. De områden som valts 
ut för 2017 års test omfattar mer än 
4 miljoner människor, eller 42 procent 
av den totala svenska befolkningen. 
P3 genomförde testerna med två 
testbilar, utrustade med ett antal 
Samsung Galaxy S7 Cat 9 smartphones 
(Tal) och en blandning av Samsung 
Galaxy S7 och Sony Xperia XZ Cat 9 
smartphones (Data) för samtidig mät-
ning 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 
HD-talkompatibla och ITU-standardi-
se rade så kallade POLQA bredbands-
algoritmer. Alla svenska nätoperatörer 
erbjuder 4G-abonnemang. För att ta 
med den höga andelen LTE-erbjudanden 
i beräkningen togs talproven delvis 
mellan två smartphones med 

 inställningen ”4G preferred” aktiverad 
och delvis med ”3G preferred” i en 
av telefonerna och ”4G preferred” i 
den andra. Som en följd av detta 
 prioriterade telefonerna VoLTE för  
tal i 4G-nätverk med VoLTE-support.  
I 4G-nät utan VoLTE-support behövde 
telefonerna i de flesta fall växla 
 („falla tillbaka“) till 2G eller 3G när 
de var inloggade mot LTE (så kallad 
„circuit-switched fall back“ eller CSFB). 
I syfte att ta hänsyn till typiska smart- 
phone-användningsscenarier under 
taltesterna genererades datatrafik 
på ett kontrollerat sätt i bakgrunden 
genom slumpmässig injicering av 
små mängder HTTP-trafik. Talprov-
resultaten står för 40 procent av det 
sammanvägda resultatet. 

Datatest
Dataprestanda mättes med hjälp av 
fyra smartphones i varje bil - en per 
operatör. En bil utrustades med fyra 
Samsung Galaxy S7 medan den andra 
bilen utrustades med fyra Sony Xperia 
XZ för att ta hänsyn till olika datapres-
tanda hos olika smartphones i olika nät. 
För att återspegla kundupplevelsen 
ställdes prioriterad radioaccessteknik 
in på LTE. Nättester för åtkomst av 
webbsidor gjordes enligt den allmänt 
erkända Alexa-rankingen. Dessutom 
har den statiska „Kepler“ testwebbsidan 
enligt specifikation av ETSI (European 
Telecommunications Standards Insti-
tute) för teständamål använts.       >> 

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

Varje låda innehöll fyra smartphones,  
vilket möjliggör 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 på 
connects testlabb, inspekterar testutrustningen.

STORSTÄDER

FÖRDELNING AV POÄNG

VÄGAR

TALDATA

TALDATA

MINDRE STÄDER

TALDATA

600Storstäder 200Vägar200Mindre städer

För att testa datatjänstprestandan överfördes 
filer på 3MB och 1 MB för nedladdning 
 respektive uppladdning från eller till en test-
server som finns på Internet. Dessutom har 
den maximala dataprestandan testats upp-
ströms och nedströms genom att bedöma 
den mängd data som kan överföras inom en 
7-sekundersperiod. En annan disciplin var 
uppspelning av YouTube-videor. Den tog hänsyn 
till att YouTube dynamiskt anpassar video-
upplösningen till den tillgängliga bandbredden. 
Förutom andelen framgångsrika uppkopplingar, 
uppkopplingstider och uppspelningar utan 
 avbrott identifierade YouTube-mätningarna 
också den genomsnittliga 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 21 storstäderna och 33 
mindre orterna fick bilarna följa fördefinierade 
vägar. Sammanlagt körde de två testbilarna mer 
än 10 000 kilometer, varav cirka 3 700 km ledde 
genom de stora städerna, medan 6 300 km kördes 
i de mindre orterna och på anslutande vägar. 

Prestandaindikatorer och gradering
Poängens viktning reflekterar både den geo-
grafiska fördelningen av Sveriges befolkning 
och rankningen på användarscenarier. Därför 
tilldelades 600 av de totalt 1000 maximala 
 poängen städerna - 240 maxpoäng avser 
 talresultaten och 360 maxpoäng återspeglar 
dataresultaten. 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 
klart försprång i datakategorin 
och det totala betyget ”mycket 
bra”. I talkategorin delar testvin-
naren Telia förstaplatsen med 
 Tele2. Jämfört med våra resultat 
från jämförelsen 2016 i Sverige 
förbättrar sig Telia i både tal-  
och datakategorierna. 

Tydliga satsningar för att förbättra 
sin teknik och prestanda resulterar 
i en mycket bra andra plats för 
 Tele2. Tack vare introduktionen av 
VoLTE delar denna operatör även 
förstaplatsen i röstdisciplinen med 
den övergripande vinnaren Telia. 
Tele2 når också den största poäng-
förbättringen jämfört med vårt 
 tidigare års test.

Efter att ha nått andra plats i vår 
 undersökning 2016 faller Telenor i  
år till tredje plats men får fortfarande 
betyget “mycket bra“. De övergripande 
resultaten är på samma nivå som 
 föregående år. Men stigande tröskel-
värden och starka konkurrenter för-
hindrade en bättre placering den här 
gången. Anta utmaningen, Telenor, och 
satsa på en högre placering nästa år!

Liksom i vår föregående under-
sökning kommer Sveriges minsta 
operatör Tre sist i denna undersök-
ning. Tre kunde dock klart förbättra 
resultaten från undersökningen av 
de mobila näten 2016 och förtjänar 
absolut betyget ”bra”. Efter stora 
förbättringar i datadisciplinen kan 
kanske ett liknande lyft i talkategorin 
leda till en ännu högre rang.

1 2 3 4

Trots den övergripande starka prestandanivån 
visar vår undersökning av de fyra svenska 
mobilnäten fortfarande en tydlig rangordning.

Slutsats
Det övergripande resultatet är tydligt: Telia  försvarar 
framgångsrikt förstaplatsen i Sverige och kunde till 
och med förbättra sig både i röst- och datakatego-
rierna jämfört med resultaten från vår tidigare 
 undersökning. I talkategorin delar Telia förstaplatsen 
med Tele2, vilket är en indikator på de stora åtgärder 
som denna operatör vidtagit för att förbättra sin 
 position i den övergripande rankningen. Dessa 
 åtgärder inkluderar bland annat framgångsrikt 
 införande av såväl VoLTE som and carrier aggre-
gration. Det är dock fortfarande ett betydande gap 
mellan de två första platserna, vilket kan förklaras 
med att Tele2 bara hamnar på tredje plats i data-
kategorin. Telenor är den enda aktören i denna 
jämförelse som inte har kunnat förbättra sina  resultat 
från det tidigare testet. En närmare granskning visar 
att dess prestanda är nästan identisk med resultatet 
av vår undersökning 2016 i Sverige. Men eftersom 
vi har höjt några tröskelvärden i vårt poängsystem 
och konkurrenterna redan kan dra nytta av för-
bättrad teknik som VoLTE, innebär det i praktiken 
ett poängtapp att vara kvar på samma nivå.  
I tal kategorin hotar till och med den minsta operatören 
Tre att passera Telenor, som bara är en poäng före  
i den här kategorin. 

svenska nät bland de bästa i Europa
Trots att man är kvar på fjärde plats har Tre lyckats 
förbättra sina resultat jämfört med 2016. Detta 
 gäller särskilt datakategorin. Man bör också komma 
ihåg att med 813 poäng och det övergripande 
 betyget “bra“ skulle även den minsta svenska 
 operatören få en topposition på andra marknader 
med en svagare mobil miljö.

924 878 852 813Poäng

mycket bra mycket bra mycket bra braBetyg

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

VOICE
max. 400

max. 1000 Poäng

DATA
max. 600

350 350 320 319

574
532 494

528

Telia
Tele2 Telenor

Tre

Sammanfa� at resultat tal och data Telia Tele2 Telenor Tre

TAL max. 400 Poäng 350 350 320 319

Storstäder Drivetest 240 89% 87% 80% 80%

Mindre städer Drivetest 80 88% 88% 81% 81%

Anslutningsvägar Drivetest 80 84% 87% 80% 77%

DATA max. 600 Poäng 574 528 532 494

Storstäder Drivetest 360 97% 88% 88% 84%

Mindre städer Drivetest 120 93% 87% 88% 80%

Anslutningsvägar Drivetest 120 94% 90% 90% 80%

TOTALT max. 1000 Poäng 924 878 852 813
De visade tal, data och sammanfa� ande betygen är avrundade.

10



Operational 
Excellence
Inom en snar framtid planerar vi att även komplette-
ra våra mätningar med en bedömning av servicetill-
gänglighet. För Sverige i år presenterar vi här ett 
crowdsourcat tillvägagångssätt som en fallstudie – det 
kommer att bli en del av den totala poängen nästa år. 

Ytterligare en viktig aspekt på mobiltjänstens 
 kvalitet – utöver prestanda och uppmätta värden –  
är den faktiska tillgängligheten till mobilnätet för 
 kunderna. Självklart är även det bästa nätet av 
 begränsad nytta för användarna om det ofta 
 påverkas av avbrott eller störningar. Därför har P3 
tittat på ytterligare metoder för kvantitativ bedömning 
av nätets tillgänglighet - att samla data via crowd-
sourcing. Denna metod får emellertid inte förväxlas 
med de körtester som beskrivits på de föregående 
sidorna. Vi är övertygade om att crowdsourcing 
 avsevärt kan stärka aspekterna av benchmarking-
jämförelser i framtiden. Körtester har fördelen av att 
kunna genomföras i en mycket kontrollerad miljö.

Crowdsourcing får större betydelse när man tittar 
efter tidsperioder eller geografi utöver den körda 
 vägen. Men när det gäller att diagnostisera den 
 exakta tillgängligheten hos respektive mobilnätverk 
kan ett crowdsourcat tillvägagångssätt ge ytterligare 
insikter. Därför har P3 utvecklat en appbaserad 
crowdsourcad mekanism för att kunna bedöma  
hur ett stort antal mobilkunder upplever tillgänglig-
heten för mobilnätet. Vi kallar den här aspekten  
“operational excellence“.

I framtiden ser vi att denna aspekt kan komma att 
bli en del av den övergripande bedömningen av våra 
mobila nättester. Men eftersom vi bara har genomfört 
den här metoden i Sverige under några månader  
och ännu inte har nått statistiskt säkerställt antal 
 användare för alla testade nät under de aktuella 
månaderna, har vi beslutat att presentera resultaten 
som en fallstudie i år.    >>

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

max. 30 Poäng

7.4 6.7

494

Telia
Tele2 Telenor

Tre

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

Juli Augus September

27.4 30.0 30.0 26.7Total Crowd Score

CROWD 
Score

oPErATionAL ExcELLEncE i korTHET
När det gäller juli, augusti och september 2017 kunde vi bara observera 
 försämringar i Telias och Tres nät i juli (se grafiken nedan). Försämringarna i 
nätens tillgänglighet uppgår till totalt tio timmar i Telianätet och tre separata 
entimmarsperioder i Trenätet. Enligt vår planerade crowdsourcingmetodik  
och utvärdering (se sidan 12) skulle detta ha resulterat i ett avdrag med tre 
poäng vardera (avrundat) för båda aktörerna, medan Tele2 och Telenor  
skulle ha varit opåverkade.

July August SeptemberDegrada�on

Tele2

Telenor

Telia

Tre

6�� July (10 hrs)

6�� July (1 hr)

CROWD SOURCING 
Network availability

29�� & 30�� July (each 1 hr)
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De resultat som observerats är alltså ännu inte 
 inkluderade i poängen i vårt nättest. Däremot 
 räknar vi med att våra crowdsourcingresultat 
 kommer att vara en del av nästa års totala test-
resultat i P3 connect Mobile Benchmark i Sverige. 
P3 och connect Mobile Benchmark kommer då att 
vara det enda mobilnätstestet som kombinerar 
 båda aspekterna (körtest och crowdsourcing)  
och ger således den mest kompletta bilden av 
 nätprestandan. 

crowdsourcing visar pålitliga svenska nätverk
För denna fallstudie har vi tittat närmare på 

 tillgängligheten av datanätet i Sverige för månaderna 
före och under våra mätkörningar – alltså i juli, 
 augusti och september 2017. Den underliggande 
metodiken beskrivs i detalj i rutan till höger på 
 denna sida. En djupgående analys av våra crowd-
sourcing-data visar att de svenska näten på det 
 hela taget är mycket stabila och pålitliga. De enda 
försämringarna som vi kunde observera ägde rum  
i juli. Den totala testvinnaren Telia drabbades av en 
observerbar försämring i servicen på kvällen den  
5 juli samt på morgonen och eftermiddagen den  
6 juli. Totalt rörde det sig om tio timmars begränsad 
tillgänglighet. För Tre observerade vi en timmes 
försämring den 6 juli och ytterligare en timmes 
störningar på kvällen den 29 juli samt på efter-
middagen den 30 juli. Intressant nog visade Tele2 
och Telenor inga observerbara försämringar under 
den aktuella perioden trots deras tydliga delning av 
nätresurser. Medan dessa försämringar av tjänstens 
tillgänglighet säkerligen var irriterande för de drab-
bade nätens kunder, skulle de ha haft en begränsad 
inverkan på de övergripande resultaten, även om vi 
redan hade tagit med dem i vår poäng. Eftersom 
Telia leder denna jämförelse med ett tydligt avstånd 
till tvåan Tele2, skulle man ha förlorat några poäng 
men fortfarande bli den övergripande vinnaren i 
jämförelsen. Baserat på presenterade data skulle 
Tele2 och Telenor inte ha påverkats alls, eftersom  
vi inte observerade några försämringar i deras 
 nätverk under den bedömda perioden. Tre skulle  
ha förlorat några poäng, men skulle fortfarande ha 
fått betyget “bra“. Även om en inkludering av 
crowdsourcingresultaten inte skulle ha påverkat 
rankingen i Sverige, kan detta se mycket annorlunda 
ut i länder eller testresultat med mindre skillnader 
mellan kandidaterna. Så vi ser redan fram emot  
att se hur den här ytterligare faktorn kommer att 
påverka framtida mobilnätjämförelser.

Mekanismerna i våra crowdsourcinganalyser gör tydlig skillnad på de 
faktiska servicestörningarna och vanliga förluster av nättäckning. Den 
planerade poängsättningen tar dessutom hänsyn till såväl storskalig 
 nättillgänglighet som detaljerad mätning av ”operational excellence”.

Crowdsourcing-metodik

För crowdsourcing av ”operational 
excellence”, tar P3 hänsyn till rappor-
 ter som samlas in av diagnos pro-
cesser som ingår i ett antal populära 
smartphone-appar. Medan kunden 
använder en av  dessa appar, genereras 
en diagnosrapport dagligen och utvär-
deras per timme. Eftersom sådana 
rapporter bara innehåller information 
om det aktuella nätets tillgänglighet 
 genererar det bara ett litet antal 
byte per meddelande och innehåller 
inga personliga användardata. 
 Dessutom kan berörda parter 
 medvetet delta i datainsamlingen 
med den specifika ”U get“-appen 
(se nedan). 

För att skilja ett nätverksglapp 
från normala variationer i nätets 
 täckning använder vi en exakt defi-
nition av “försämrad service”: En 
försämring är en händelse där data-
anslutningen påverkas av ett antal 
faktorer som väsentligt överstiger 
förväntningsnivån. För att bedöma 
om en timme har försämrad service, 
ser algoritmen på en glidande tids-
period på 168 timmar före timmen 
av intresse. Detta säkerställer att  
vi bara överväger faktiska försäm-
ringar i nätservicen i motsats till en 
enkel förlust av nättäckningen hos 
respektive smartphone på grund av 
långvariga inomhusuppehåll eller 
liknande skäl. För att säkerställa  
den statistiska relevansen av detta 
till vägagångssätt måste en giltig 
 bedömningsmånad uppfylla tydligt 
angivna förutsättningar: En giltig 
 bedömningstid består av ett förde-
finierat antal prover per timme och 
per operatör. Det exakta antalet 
beror på faktorer som marknadss-
torlek och antal operatörer. En giltig 
bedömningsmånad måste bestå  

av minst 90 procent giltiga be-
dömningstimmar (återigen per 
månad och per operatör). Eftersom 
dessa krav endast delvis uppfylldes 
för perioden för denna rapport 
 publicerar vi den svenska crowd-
sourcingen som en fallstudie.

sofistikerad poängmodell
De relevanta KPIerna är sedan 
base rade på antalet dagar då 
försämringarna inträffade samt det 
totala antalet timmar som drabbats 
av försämringar i tjänsten. I den 
 poängmodell som vi planerar att 
 tillämpa på den samlade crowd-
sourcingdatan kommer 60 procent 
av de tillgängliga poängen att avse 
antalet dagar som påverkas av service-
försämring – vilket representerar 
det storskaliga nätets tillgänglighet. 
Ytterligare 40 procent av den totala 
poängen härrör från det totala antalet 
timmar som påverkas av försämringar, 
vilket representerar en mer detaljerad 
mätning av ”operational excellence”. 

Varje betraktad månad representeras 
sedan av högst tio uppnåbara poäng. 
Maximalt sex poäng (60 procent) för 
antalet drabbade dagar minskas med 
en poäng för varje dag som påverkas 
av en försämring av tjänsten. En 
 påverkad dag kostar en poäng och 
så vidare tills sex påverkade dagar 
av en månad kommer att minska 
denna del av poängen till noll. De 
återstående fyra poängen delas ut 
baserat på det totala antalet timmar 
som påverkas av försämringar. Här 
tillämpar vi steg om sex timmar: Sex 
timmar med försämringar kostar en 
poäng, tolv timmar kostar två poäng 
och så vidare tills ett totalt antal på 
24 påverkade timmar leder till noll 
poäng i den här delen av poängen.

DELTA i Vår crowDsourcinG 
Alla som är intresserade av att vara en del av vår globala panel “operational excellence“ och få insikt om 
 tillförlitligheten i det mobila nätverket kan lättast delta genom att installera och använda “U get“appen. 
 Denna app fokuserar uteslutande på nätverksanalyser och finns tillgänglig under uget-app.com eller via  
QRkoden här bredvid. “U get“ kontrollerar och visualiserar aktuell nätprestanda och bidrar med resultaten 
till vår crowdsourcingplattform. Gå med i den globala gemenskapen av användare som känner 
till sin personliga trådlösa prestanda och samtidigt vill bidra till världens mest heltäckande 
bild av den mobila kundupplevelsen.
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ReaktionerVi bad de fyra svenska 
mobiloperatörerna att 

kommentera resultatet 
av P3 Connect Mobile 

benchmark i Sverige 
2017. Här är deras 

svar.

“Tele2 täcker idag 90 % av Sveriges yta och 
99,9% av vår befolkning. Vi är oerhört stolta 
över vad vårt nät möjliggör för både privat- 
och företagskunder idag och vi ser resultatet i 
P3-mätningen som ett tydligt bevis på att våra 
investeringar bidrar till ett mer digitalt Sverige. 

Vi nöjer oss dock inte här. Vi kommer fortsätta investera 
med samma kraft i befintliga och framtida nät framöver.“
Samuel Skott 
Chief Executive Officer Tele2 Sweden

“Vi är mycket stolta över att utses till vinnare 
för det bästa nätet bland de svenska mobil-
operatörerna för andra året i rad. Jämfört med 
föregående års resultat, som redan det var 
på en hög nivå, lyckades vi faktiskt förbättra 
resultaten ännu mer.  Att ha ett nät som enligt 

P3 är bland de bästa operatörerna internationellt är väldigt 
spännande och givande.“
Mats Lundbäck 
Chief Technology Officer Telia Sweden

Telenor och Tre var inte tillgängliga för 
kommentarer om 2017 års resultat. 
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