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1 Sammanfattning 

1.1 Inledning 

I denna rapport redovisas resultatet av Post- och telestyrelsen (PTS) stickprovs-
mätningar av mobiltäckning. PTS fick den 16 maj 2013 i uppdrag av Regerings-
kansliet (Näringsdepartementet) att genom stickprovsmätningar undersöka och 
rapportera avvikelser av täckning i olika operatörers täckningskartor samt den 
faktiska åtkomsten till såväl taltjänster som datatjänster i relevanta 
frekvensband. 

Det är viktigt att framhålla att de stickprovsmätningar av mobiltäckningen 
utomhus som PTS har gjort inte är en fullständig genomgång av operatörernas 
täckning. Således kan några generella slutsatser om täckningens utbredning eller 
kvalité i landet inte dras från detta material. 

I detta ärende har divisionschef Catarina Wretman beslutat. Henrik Tibbling 
och Christian Höglund har varit föredragande. 

1.2 Slutsatser 

Post- och telestyrelsen (PTS) har på regeringens uppdrag genomfört 
stickprovsmätningar av taltäckningen och datahastigheter hos de fyra 
operatörerna TeliaSonera AB (Telia), Tele2 Sverige AB (Tele2), Telenor Sverige 
AB (Telenor) och HI3G Access AB (Tre) på tio platser i olika delar av Sverige.  

Överensstämmelsen mellan operatörernas utlovade täckning och den uppmätta 
täckningen i de områden där PTS har utfört stickprovsmätningar skiljer sig åt 
mellan operatörerna. 

I nio av tio mätområden lever Telia upp till eller överträffar den täckning som 
de presenterar på sin webbplats. Operatörerna Tele2 och Telenor överskattar 
sin täckning och lever endast upp till den presenterade täckningen i ett av tio 
mätområden. Tre redovisar en täckning som överensstämmer med PTS 
mätningar i fyra av de tio mätområdena.1 

När resultatet från samtliga mätningar beaktas sammantaget och jämförs med 
täckningskartorna ser PTS samma tendens som vid jämförelsen mätområde per 
mätområde.2 Telia är den operatör som har bäst överensstämmelse mellan sin 
täckningskarta och den täckning som PTS stickprovsmätningar visar. 

                                                 

1 Detta visualiseras i Figur 8 och Figur 9 under rubrik 4.3. 
2 Detta visualiseras i Figur 10 under rubrik 0. 
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Operatörerna Tele2 och Telenor tenderar att överskatta sin täckning i större 
utsträckning än operatören Tre, som har näst bäst överensstämmelse. 

PTS har därtill gjort uppkopplingsförsök avseende taltjänster med sex olika 
mobiltelefoner. Från denna undersökning kan PTS se en tendens till att de 
smarta telefonerna presterar något sämre än de traditionella mobiltelefonerna. 

PTS stickprovsmätningar av datahastighet indikerar i många fall att varken de 
uppmätta medelhastigheterna (endast en fjärdedel av fallen) eller de uppmätta 
maxhastigheterna (endast en tredjedel av fallen) når de av operatörerna angivna 
upp-till-hastigheterna. Detta gäller speciellt de av operatörerna angivna högsta 
upp-till-hastigheterna från 30 Mbit/s upp till 80 Mbit/s. 

2 Bakgrund 

2.1 Beskrivning av uppdraget 

Mobiloperatörerna har under våren fått en hel del kritik för brister i sin 
täckning. Konsumenternas förväntningar motsvaras inte alltid av operatörernas 
marknadsföring och information om täckning. En av de kanaler 
mobiloperatörerna använder för att förmedla information om sin täckning är 
genom att tillhandahålla så kallade täckningskartor.  Ett upplevt glapp mellan 
vad som beskrivs i täckningskartorna och den tjänst slutkonsumenten erhåller 
har varit centralt i debatten under våren. 

Information om hur olika yttre faktorer påverkar konsumentens erhållna tjänst 
är i många fall svår att hitta (exempel på sådana yttre faktorer är geografi, 
väderlek samt om användningen sker inomhus eller i en bil). De täckningskartor 
som tillhandahålls av mobiloperatörerna tar inte hänsyn till denna typ av yttre 
faktorer vilket leder till att konsumenten i många fall inte anser sig få den 
täckning som redovisas i täckningskartorna. 

Dessutom använder många konsumenter smarta telefoner som i regel har sämre 
radioegenskaper än traditionella mobiltelefoner.3 

PTS fick den 16 maj i år ett uppdrag av Regeringskansliet (Närings-
departementet) att genomföra och åskådliggöra resultaten av stickprovs-
mätningar inom identifierade områden där operatörer uppger att de har 
mobiltäckning. 

  

                                                 

3 Se t.ex. studien från det danska Forbrugerrådet, Antennetest af mobiltelefoner - 
http://taenk.dk/sites/taenk.dk/files/telefonantenner1.pdf 

http://taenk.dk/sites/taenk.dk/files/telefonantenner1.pdf
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PTS ska undersöka och rapportera 
1)  avvikelser av täckning i olika operatörers täckningskartor jämfört med 

upplevd täckning, och  
2) faktisk åtkomst till såväl taltjänster som datatjänster. 

PTS ska genomföra mätningarna 
3) med olika slag av radiomottagare och 
4) mätningarna ska vara geografiskt spridda över landet. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 28 juni 2013. 

2.2 PTS förutsättningar (att genomföra uppdraget) 

En viktig begränsning för PTS arbete har varit den korta tidsperioden som 
funnits för uppdraget. En annan begränsning som bör beaktas i samband med 
resultaten i denna rapport är att ett begränsat antal stickprovsmätningar inte kan 
användas för att dra generella slutsatser om mobiltäckningen i landet eller hos 
enskilda operatörer. 

För att fullgöra uppdraget har PTS gjort mätningar av taltjänster på 10 olika 
platser i landet samt mätning av datatjänster på 7 platser. Stickprovsmätning-
arna påbörjades den 27 maj och avslutades den 12 juni. I avsnitt 3 finns 
information om hur stickprovsmätningarna har utförts. 

2.3 Reglering 

2.3.1 Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) 

Av portalparagrafen till LEK framgår att lagen syftar till att enskilda och 
myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska 
kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska 
kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet. 

Av 5 kap. 15 § 1 stycket punkten 5 LEK följer att ett avtal mellan en 
konsument och den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller 
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska innehålla tydliga, 
heltäckande och lättillgängliga uppgifter om den lägsta kvalitetsnivå som 
erbjuds. Uppgifter om täckning kan vara ett exempel på sådan information om 
lägsta kvalitetsnivå. 

I enlighet med 5 kap. 17 § LEK ska den som tillhandahåller ett allmänt 
kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikations-
tjänst, hålla tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell information om gällande 
priser, taxor och allmänna villkor för tillgång till och användning av nätet eller 
tjänsten allmänt tillgänglig. Enligt PTS allmänna råd till bestämmelsen 
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(PTSFS 2009:7) innefattar detta bland annat ett krav på att operatören håller 
villkoren enligt 5 kap. 15 § LEK tillgängliga på sin webbplats.  

2.3.2 PTS föreskrifter 

Av 6 § PTS föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal, 
som träder i kraft den 1 juli 2013, framgår att avtal ska innehålla åtminstone 
följande information om faktorer som påverkar användningen av tjänsterna.  
1. Hur tjänsterna påverkas av yttre faktorer såsom väder, geografi, användning 
inomhus, avstånd till basstation eller telestation och liknande. 

2.3.3 Skillnad i tillsynsansvaret mellan PTS och Konsumentverket 

Konsumentverket har tillsynsansvar över ett flertal konsumentskyddande och 
marknadsrättsliga lagar, bland annat marknadsföringslagen (2008:486). 
Marknadsföring som är vilseledande eller på annat sätt otillbörlig kan förbjudas 
enligt marknadsföringslagen. Operatörernas täckningskartor är sannolikt att 
betrakta som en del i operatörernas marknadsföring och omfattas därmed av 
marknadsföringslagens bestämmelser. 

PTS har tillsynsansvar för LEK, bland annat ett antal bestämmelser som 
reglerar vissa förhållanden mellan operatörer och slutanvändare. Som nämns 
ovan har PTS utfärdat verkställighetsföreskrifter kopplat till bestämmelsen i 5 
kap 15 § LEK, om avtals innehåll. Genom föreskrifterna har PTS förtydligat att 
avtalet mellan operatören och slutanvändaren ska ange hur den aktuella tjänsten 
påverkas av yttre faktorer såsom väder, geografi, användning inomhus, avstånd 
till basstation eller telestation och liknande4.  

De konsumentskyddande reglerna i 5 kap. LEK är huvudsakligen informations-
krav. Någon kontroll av operatörernas tjänster och deras faktiska kvalitet har 
PTS således inte haft anledning att göra inom ramen för det arbetet. 

Dock genomför PTS mätningar inom ramen för vårt tillsynsarbete vad gäller 
tillstånd att använda radiosändare. Dessa mätningar fokuserar på kontroll av om 
tillståndsvillkoren följs. 

2.4 Konsumenternas förväntningar 

De svenska konsumenterna har ett stort behov av och en stor efterfrågan på 
mobila elektroniska kommunikationstjänster. Tillgången till fungerande 
elektroniska kommunikationstjänster utgör idag en viktig förutsättning för 
deltagande i samhällslivet, inte minst i glesbygd. Vi förväntar oss och blir allt 
mer beroende av att alltid kunna använda de tjänster som finns, oavsett om vi 
befinner oss hemma eller på resande fot och oavsett tid på dygnet eller året. 
                                                 

4 6 § PTSFS 2013:3 
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En av utmaningarna på marknaderna för elektroniska kommunikationstjänster 
är det förhållandevis stora antalet konsumentklagomål på de tjänster som 
levereras. Klagomålen kan bero på att konsumenternas förväntningar på 
tjänsterna är för höga i förhållande till vad de får. Förväntningarna grundar sig 
troligen i många fall på operatörernas marknadslöften, särskilt vad gäller mobila 
tjänster.5 

I takt med att allt fler konsumenter väljer bort den fasta hemtelefonin till 
förmån för att enbart använda sin vanliga mobiltelefon6 ökar också 
förväntningarna på problemfri användning av mobiltelefonen inomhus. 

Om konsumenten via täckningskarta har kontrollerat att operatören erbjuder 
täckning på en viss plats och till en viss kapacitet förväntar man sig att kunna 
använda sin mobiltelefon till att ringa samtal och till att använda datatjänster 
där. 

2.5 Operatörernas täckningskartor 

2.5.1 Framtagande av kartorna 

När man tar fram en täckningskarta för ett radionät (t.ex. ett mobilnät) brukar 
man utgå från den lägsta signalnivå som terminalen (t.ex. mobiltelefonen) 
behöver för att kunna sända och ta emot data respektive telefonsamtal. Denna 
nivå avgörs främst av terminalens känslighet och dess antennegenskaper, vilka 
tillsammans utgör terminalens radioegenskaper. 

För att beräkna vilken signalnivå som finns i nätet görs en teoretisk modell av 
utbredningsförhållandena mellan basstation och terminal. Modellerna man 
använder tar bland annat hänsyn till terrängen, typ av vegetation (lövskog, 
barrskog, öppen mark etc.), typ av bebyggelse och i vissa fall även enskilda 
byggnader. Modellerna beräknar hur mycket signalen försvagas när man 
kommer längre ifrån basstationen och hur den dämpas t.ex. när den går över ett 
krön eller genom en skog. 

För att kunna visa täckningen grafiskt i en täckningskarta beräknas signalnivån i 
en stor mängd punkter inom ett tänkt rutnät, så kallat raster. En typisk ruta i ett 
raster där täckningskartan beräknas har storleken 50x50 meter. Resultaten i 
dessa punkter ligger till grund för vilken yttäckning som varje ruta i rastret kan 
anses ha. Eftersom den beräknade signalnivån är baserad på en teoretisk modell 
finns det alltid osäkerheter vad gäller värdets korrekthet. Dessutom så 
uppskattar modellen bara den genomsnittliga signalnivån för en tänkt ruta. 

                                                 

5 Se t.ex. Svenskt kvalitetsindex kundundersökning, pressmeddelande för telekommarknaden, 22 oktober 

2012 
6 Se t.ex. Svenskarnas användning av telefoni och internet, PTS-ER-2011:23, sid. 34.  



 

 Sida 

 8(49) 

  

Post- och telestyrelsen 8 
 

Erfarenhetsmässigt vet man att signalnivån kommer att variera en del inom en 
sådan ruta även om rutan är förhållandevis liten. Det kan räcka med en kort 
förflyttning med ett par meter för att signalnivån ska variera kraftigt. Detta 
fenomen kallas för fädning.  

Det går inte att beräkna exakt hur signalnivån ändras inom ett mindre område, 
men statistiskt sett varierar signalnivån kring sitt medelvärde med en viss 
spridning. Det går att kompensera för fädningen genom att lägga till en så 
kallad fädningsmarginal. Utan fädningsmarginal skulle bara 50 % av rutans yta 
ha täckning. Om man däremot inkluderar en fädningsmarginal kan en betydligt 
större andel av ytan i rutan ha täckning. Normalt planerar man med en nivå 
som ger 80 eller 90 % ytsannolikhet för täckning vid vad som definieras som 
utkanten av nätets täckningsområde. 

Utöver marginalen för fädningen bör man även kompensera för den dämpning 
av signalnivån som uppstår när man håller telefonen i handen och lägger den 
mot örat. Denna dämpning kallas för kroppsdämpning och kan vara svår att 
uppskatta då den varierar mellan olika telefoner och även beror på hur man 
håller i telefonen. 

Efter att marginalen för fädning och kroppsdämpning har lagts till erhålls ett 
värde som motsvarar den lägsta signalnivå för att en ruta ska anses vara täckt. 
Alla rutor som har en beräknad genomsnittlig signalnivå lika med eller över 
denna signalnivå anses ha täckning och ligger till grund för täckningskartan. 
Normalt görs detta genom att rutan färgläggs med en färg. En ruta utan 
täckning har ingen färg (därifrån kommer uttrycket ”vita fläckar”, som ibland 
används för att beskriva ett område som saknar täckning). 

En täckningskarta visar oftast täckningen utomhus. Det går även att ta fram en 
täckningskarta som visar täckningen inomhus eller i en bil. En sådan karta har 
dock än mer osäkerhet då signalen dämpas olika mycket i olika typer av 
byggnader och bilar. 

Viktigt att tänka på är att täckningskartor baserar sig på teoretiska modeller som 
aldrig fullt ut kan beskriva verkligheten. Beroende på hur stora marginaler som 
väljs kan täckningskartan antingen bli optimistisk (visar för bra täckning) eller 
pessimistisk (visar för dålig täckning). Men med en bra täckningskarta bör man 
med en hög sannolikhet kunna förvänta sig att den tänkta tjänsten (t.ex. att 
ringa ett telefonsamtal) fungerar i ett område där operatören anger att nätet har 
täckning. Att helt säkert kunna garantera täckning enligt täckningskartan är 
däremot svårt. För att åstadkomma detta skulle man behöva ha så stora 
marginaler i sina beräkningar att täckningen på många andra platser i nätet 
grovt skulle underskattas. Detta skulle också innebära att konsumenten får 
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missvisande information gällande täckningen vilket kan medföra att denne 
avstår från att köpa tjänsten trots att konsumenten skulle ha haft täckning. 

2.5.2 Information om påverkande faktorer 

Operatörerna presenterar på sina webbplatser information om vad täcknings-
kartorna visar i anslutning till kartorna. Den 14 juni 2013 presenterade 
operatörerna som omfattas av stickprovsmätningarna exempelvis information 
om 
- att kartan anger täckning utomhus,  
- att kartan baserar sig på en datorberäkning, 
- olika faktorer som kan påverka såsom 

o vegetation 
o berg och dalar 
o byggnation 
o var man befinner sig (inomhus, i en källare) 
o valet av radiomottagare (telefon, surfplatta, modem) 
o antalet samtidiga användare 

- olika nivåer av täckning för tal respektive data. 

PTS kan konstatera att operatörerna i skiftande grad informerar om 
ovanstående punkter (som inte heller utgör en uttömmande lista av påverkande 
faktorer). 
- Tre, Telenor och Telia anger att kartorna visar täckning utomhus. 
- Tre och Telia anger att kartorna baserar sig på en datorberäkning. 
- Av de påverkande faktorerna nämns som mest fyra stycken av samma 

operatör (Tre), och som minst två (Tele2). 

En brist när det gäller operatörernas täckningskartor är att de vanligtvis bara 
visar en nivå av täckning när det gäller taltjänster. Antingen har ett område 
täckning, eller så har det inte täckning. Ett problem som kan uppstå vid 
tolkningen av kartorna är att operatörerna inte har angivit vilka förutsättningar 
som ligger till grund för beräkningarna. Information som skulle kunna läggas till 
är t.ex.: 
- Typ av terminal (t.ex. smart telefon, GSM-telefon, surfplatta, modem) 
- Märke och modell på terminal (studier har visat att prestanda skiljer sig 

kraftigt mellan olika telefoner) 
- Telefonens placering (mot örat, eller handsfree med telefonen placerad i 

fickan eller handen) 
- Antaganden om sannolikhet för täckning (på grund av att signalnivån 

varierar lokalt går det aldrig att garantera 100 % täckning). 

I bilaga D visas skärmdumpar av den information som operatörerna hade på 
sina webbplatser. 
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3 Mät- och analysmetodik av mätdata 

3.1 Allmänt 

PTS har vid genomförandet av stickprovsmätningarna i så stor utsträckning 
som möjligt sökt att efterlikna ett normalt konsumentbeteende. Vi har således 
inte använt oss av någon speciell mätutrustning utan vanliga mobiltelefoner. 
Samtliga mätningar har dock skett utomhus, eftersom det i första hand är vad 
täckningskartorna som operatörerna presenterar uppges visa. 

För att kunna logga mätningarna av tal och data har en speciell firmware och 
programvara installerats på mobilerna. Vissa abonnemang innehåller 
begränsningar till vilken hastighet som data kan laddas ner och vissa har även 
ett tak för hur mycket data som kan laddas ner. För att ge ett så rättvisande 
resultat som möjligt har abonnemang utan hastighetstak använts. PTS har i 
mätningarna inte varit i närheten av att slå i datamängdstaken. 

Beroende på vilken tid på året som man genomför mätningar kan resultaten 
variera. Som nämnts ovan kan typen av vegetation ha en inverkan, därför kan 
täckningen vara sämre under den tiden på året då vegetationen är tätare. Likaså 
påverkas särskilt datahastigheterna av vilken tid på dygnet som mätningarna 
sker (högre hastigheter kan uppnås när näten inte är lika belastade). 

För att genomföra stickprovsmätningarna av åtkomsten till taltjänster utomhus 
har PTS identifierat tio geografiska områden som befinner sig i utkanten av 
samtliga operatörers täckningsområden. Områdena i vilka stickprovs-
mätningarna har genomförts har enligt täckningskartorna på operatörernas 
webbplatser haft en varierande grad av täckning, från ingen till full täckning. 
Varje stickprov bestod av en mätsträcka mellan en och sju kilometer där 
täckningen kontrollerades. 

Stickprovsmätningarna av åtkomsten till datatjänster har gjorts på sju platser 
geografiskt spridda över landet. 
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Figur 1 Karta över mätplatser för tal- och datatjänster. 

3.2 Täckning för taltjänster enligt PTS 

För att PTS mätning av taltjänster ska kunna jämföras med operatörernas 
täckningskartor och därmed även spegla konsumenternas situation har 
stickprovsmätningarna av alla fyra operatörers täckning genomförts samtidigt. 
PTS har använt en mätrigg i plexiglas och i denna har fyra mobiltelefoner av 
samma märke och modell7 med ett simkort från varje operatör monterats. 
Telefonerna befinner sig då ungefär 1,5 meter över marken. Stickprovs-
mätningen kan då snarast bli jämförlig med att använda handsfree och hålla 
telefonen en bit från kroppen utan att skärma av mobilens antenner. 

Mätningarna utfördes i utkanten av de områdena där operatörerna angav att de 
hade täckning i antingen 2G-nätet (GSM) eller 3G-nätet (UMTS). Noteras kan 
att operatören Tre inte har något GSM-nät, och taltäckningen tillhandahålls 
uteslutande av 3G-nätet medan de övriga operatörerna har kombinerade 2G- 

                                                 

7 Samsung Galaxy S3 
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och 3G-nät. Under vissa mätningar växlade telefonen mellan dessa nät. 
Mätresultaten kan därför baseras på täckningen från båda näten. 

Mätningarna utfördes gående i promenadhastighet längs en viss sträcka. Längs 
denna sträcka loggades olika parametrar från mobilen, bland annat loggades 
mottagen signalnivå 2 gånger per sekund. När mätdata analyserades placerades 
ett tänkt rutnät bestående av rutor om 10x10 meter över den aktuella 
mätsträckan. Varje mätpunkt härfördes sedan till någon av rutorna i rutnätet. 

 

Figur 2 Mätsträcka genom ett tänkt rutnät bestående av 10x10-metersrutor 

Under antagandet att promenadhastigheten var 5 km/h (motsvarande 
ca 1,4 m/s) tog det maximalt mellan ca 7 och 10 sekunder att korsa en tänkt 
10x10-metersruta, beroende på om denna korsades på längden eller diagonalen. 
Med 2 mätvärden per sekund innebar det teoretiskt att varje ruta kom att ha 
mellan 14 och 20 mätvärden kopplade till sig. För varje ruta räknades medel-
värdet ut för de ingående mätpunkterna vilket senare jämfördes med ett 
gränsvärde. 

Då signalnivån ofta varierar kraftigt bara genom att flytta sig ett fåtal meter ger 
detta medelvärde ett bättre statistiskt underlag för analysen jämfört med att 
basera statistiken på de enskilda mätvärdena. 

För både 2G (GSM) och 3G (UMTS) gäller att ett samtal ofta kan upprätthållas 
utan att kopplas ner, trots att signalnivån är så låg att kvalitén på 
kommunikationen omöjliggör en samtalskonversation. Därför går det inte att 
grunda täckningsanalysen enbart på huruvida telefonen har ett samtal 
uppkopplat eller ej, man måste även titta på uppkopplingens kvalitet. Såsom 
mätningarna för stickproven gjordes fanns ingen möjlighet att direkt mäta 
talkvalitén, men testtelefonerna rapporterar data som ändå möjliggör en relativt 
god uppskattning av den mottagna signalens kvalitet. Kvalitén hos den (av 
telefonen utsända) signal som tas emot av basstationen har vi däremot inte 
kunnat mäta. Vi har fått förutsätta att systemet är så att säga ”i balans”, alltså att 
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när signalnivån är tillräckligt hög för att telefonen ska kunna ta emot den med 
god kvalitet, gäller samma sak för basstationen. 

Definition av kvalitet 
Mätdata från testtelefonerna innehåller för varje mätvärde information av 
signalens kvalitet. För 2G (GSM) är mätvärdet en uppskattning av bitfelshalten 
i signalen (RXQUAL med en skala på 0 till 7 där 7 markerar sämst kvalitet), för 
3G (UMTS) visar värdet en uppskattning av signalbrusförhållandet (EB/I0). 
Dessa värden mäter inte direkt talkvalitén, men ger ändå en relativt god 
indikation på om huruvida signalens kvalitet är tillräckligt god för att överföra 
tal. PTS har valt följande nivåer: 
GSM: RXQUAL <= 5 i minst 80 % av mätvärdena i en 10x10-metersruta 
UMTS: Medelvärdet av EB/I0 > -15 dB i en 10x10-metersruta 

Val av signalnivå  
För GSM-täckning har PTS valt gränsen -99 dBm som gräns för när en 10x10-
metersruta anses ha täckning. Nivån motsvarar ungefär den genomsnittliga 
signalnivå där den kvalitén på signalen är god (enligt tidigare definition av 
kvalitet). För UMTS-täckning har PTS valt gränsen -112 dBm, också denna 
baserad på en jämförelse mellan signalnivå och uppmätt kvalitet.      

Definition täckning 
För att definiera täckningen har vi valt att titta på signalnivån, snarare än 
kvalitet. Orsaken till detta är att mätningen av signalnivån anses vara mer 
tillförlitlig än mätningen av kvalitén. Dessutom kan en dålig kvalitet hos 
signalen även bero på andra orsaker än dålig täckning (t.ex. tillfälliga 
störningar), och då syftet var att mäta just täckning är det mer relevant att ha 
signalnivån som bas för analysen. PTS har dock valt att i redovisningen av 
resultatet som referens även inkludera den uppmätta kvalitén. 

Kompensation för kroppsdämpning 
Mätningarna utfördes med telefonerna monterade på en mätrigg, i stort sett fritt 
från omkringliggande material som kan orsaka att signalnivån dämpas. Detta 
skulle kunna jämföras med att använda en handsfree och att hålla telefonen 
(med fingrarna utan att täcka den med handen) en bit ifrån kroppen. Om 
telefonen hålls mot örat eller nära kroppen (t.ex. i fickan) dämpas signalen. 
Erfarenheter visar att den dämpning som uppstår varierar mycket mellan olika 
telefoner, hur man håller telefonen och från vilket håll signalen kommer 
(riktningen till basstationen). Typiskt brukar man räkna på en dämpning på 
5 dB, vilket också är det värde som PTS använt vid redovisning av täckningen 
med kompensation för kroppsdämpning. För att täckningen ska anses vara 
acceptabel i en punkt måste signalnivån för 2G (GSM) exempelvis vara högre 
än -94 dBm (i stället för ovan nämnda -99 dBm där ingen hänsyn togs till 
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kroppsdämpning). Detta är en teoretisk beräkning, men ger ändå en indikation 
om hur mycket sämre täckningen kan bli om telefonen hålls nära kroppen. 

3.3 Täckning för taltjänster enligt operatörerna 

För att få ett så konsumentlikt beteende som möjligt har PTS hämtat 
information om täckningskartorna från operatörernas webbplatser. PTS har 
alltså inte begärt att få täckningsdata direkt från operatörerna. Bilden nedan 
(Figur 3) visar en täckningskarta från en operatör på en del av ett mätområde 
innan bearbetning. Här visas en väg i gult, operatörens täckning i ljusrosa samt 
vita fläckar där det enligt operatören inte finns täckning. 

 

Figur 3 Operatörens täckningskarta 

För att kunna göra en jämförelse mellan operatörernas täckningskartor och PTS 
mätningar så byggdes ett nytt kartlager upp, genom så kallad ”diggning”, där 
operatörens täckningskarta översattes till ett geografiskt kartlager. I detta lager 
kan man för olika mätpunkter i området göra en automatiserad förfrågan om 
täckning finns eller inte, enligt operatörens täckningskarta. ”Diggningen” 
gjordes manuellt och bara inom de områden där relevanta mätvärden finns. På 
Figur 4 nedan kan ytan där det enligt operatören är täckning och där 
mätningarna har gjorts ses som ett blått lager. 
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Figur 4 Diggning av operatörens karta, blå färg motsvarar det skapade lagret för 
automatisk jämförelse 

Bilden nedan (Figur 5) visar det rutnät bestående av 10x10-metersrutor som 
skapades längs den rutt som mätningen har utförts på. Som exempel kan det på 
figuren utläsas att 46 rutor har täckning och 15 rutor inte har täckning enligt 
operatörens täckningskarta och det kartlager som skapades genom ”diggning” 
(rutor på de blåa fälten). 

 

Figur 5 Mätvärden samt 10x10-metersrutnät 
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Eftersom operatörernas täckningskartor och rutnätet med 10x10-metersrutor 
inte är geografiskt synkroniserade kommer det finnas 10x10-metersrutor som 
enligt operatörens kartor är delvis täckta, se Figur 5 ovan. Dessa rutor anses ha 
täckning om koordinaten för mittpunkten i rutan har täckning enligt 
operatörens kartor. Det omvända gäller om mittpunkten inte har täckning 
enligt operatören. 

3.4 Osäkerhetsfaktorer i mätningarna  

Stickprovsmätningarna innehåller många osäkerhetsfaktorer. Nedan presenteras 
några faktorer som skulle kunna påverka resultatet. 

 Antalet mätplatser 
Antalet områden där stickprovsmätningar har gjorts är tio stycken, 
vilket ger ett begränsat statistiskt underlag för jämförelsen med 
operatörens täckningskartor. 
 

 Definition av täckning 
PTS har valt att definiera täckning baserat på en lägsta genomsnittlig 
signalnivå i en 10x10-metersruta. Både metoden för medelvärdes-
bildningen och gränsvärdet för signalnivån påverkar resultatet. 
Sammantaget är dock PTS bedömning att den definitionen är relativt 
generös och borde snarare ge en något överskattad bild av den 
upplevda täckningen än tvärtom. 
 

 Resultatet gäller enbart för en telefonmodell 
Täckningsmätningarna är utförda med enbart en telefonmodell, en 
Samsung Galaxy S3. PTS har valt denna modell att representera den typ 
av smarta telefoner som är vanligt förekommande i alla operatörernas 
nät. Studier har dock visat att det finns stora skillnader i prestanda 
(förmåga att ta emot svaga signaler) även mellan olika fabrikat och 
modeller, och en annan modell av smart telefon hade kunnat ge ett 
annat resultat. 
 

 Mätonoggrannheten hos testtelefonerna 
De telefoner som användes för att mäta signalnivån i näten var inte 
kalibrerade. Eftersom den signalnivå som används för att definiera 
täckningen har gjorts genom att jämföra telefonens rapporterade 
signalnivå tillsammans med den signalkvalitet som telefonen mäter bör 
dock effekten av en bristande noggrannhet vara begränsad. 
Rapporteringen av kvalitet (framför allt vad gäller GSM som mäter 
bitfelshalt) har större noggrannhet, och om felet vad gäller rapporterad 
signalstyrka hade varit alltför stort skulle det ha märkts när signalstyrkan 
jämförs med telefonens rapporterade signalkvalitet. 
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 Övriga osäkerheter och risk för felaktigheter vid bearbetning av 
mätdata 
För att statistiskt kunna jämföra den uppmätta täckningen med 
operatörernas täckningskartor har det krävts mycket bearbetning av 
mätdata. Bland annat har operatörernas täckningskartor via 
geolokalisering kopplats ihop med mätfilerna. En analys av den 
geografiska noggrannheten mellan täckningskartan och mätfilen (som är 
baserad på telefonens GPS-data) har ej gjorts. En annan risk är att 
någon form av misstag (den mänskliga faktorn) kan ha gjorts för någon 
mätfil vid bearbetningen eller analysen. 

3.5 Analysmetod 1 – taltäckning per mätområde 

Vid analys av operatörernas täckning per mätområde jämförs inte ruta för ruta 
som i avsnitt 3.6 nedan. Metoden bygger istället på att räkna antalet rutor där 
det enligt PTS mätningar anses ha täckning (enligt avsnitt 3.2) i förhållande till 
det totala antalet rutor i mätområdet (utfallet anges i procent). Därefter räknas 
antalet rutor där operatören uppger att den har täckning (enligt avsnitt 3.3) i 
förhållande till det totala antalet rutor i mätområdet (utfallet anges i procent). 
Slutligen jämförs procentsatserna med varandra för varje mätområde. Denna 
metod används vid framtagningen av tabellerna som finns i Figur 8 och Figur 9. 

3.6 Analysmetod 2 – taltäckning mätruta för mätruta 

Metoden som har använts för att jämföra operatörernas täckningskarta med de 
uppmätta värdena mätruta för mätruta visas i Figur 6 nedan. Varje 10x10-
metersruta har kategoriserats till ett av fyra olika alternativ och därefter har en 
sammanställning gjorts av andelen rutor per alternativ. 

Vid analysen enligt denna metod har alla mätrutor beaktats tillsammans, 
oberoende av vilket mätområde de kommer ifrån. Det totala antalet mätvärden 
som har analyserats i stickprovsmätningen för alla operatörer är 
cirka 210 000 stycken fördelade på cirka 15 000 stycken 10x10-metersrutor.  

1 
Yta av mätområdet där operatören utlovar täckning vilket 
stämmer med stickprovsmätningarna 

 

2 
Yta av mätområdet där det enligt operatören inte ska finnas 
täckning vilket det inte heller finns enligt stickprovsmätningarna 

 

3 
Yta av mätområdet där det enligt operatören inte ska finnas 
täckning men stickprovsmätningarna visar att täckning finns 

 

4 
Yta av mätområdet där operatören utlovar täckning men 
mätningarna visar att täckning inte finns eller är otillräcklig 
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Figur 6 Metod för jämförelse 

Ovanstående metodik har använts i alla figurer och grafer även de i rapportens 
bilagor, förutom i Figur 8 och Figur 9 där metodiken enligt avsnitt 3.5 har 
använts. 

3.7 Mätmetodik för datatjänster 

Mätningar av hastigheten för datatrafik har främst gjorts inom tätorter där det 
finns tillgång till 3G(UMTS)- och/eller 4G(LTE)-täckning för datatjänster.  

Liksom för taltjänstmätningarna har en Samsung Galaxy S3 placerad i 
mätriggen använts. Mobiltelefonerna har inte låsts till vare sig frekvensband 
eller teknologi (UMTS, LTE, etc.), vilket efterliknar en typisk konsument-
situation. 

Varje mätning har genomförts under några minuter inom ett mycket begränsat 
område. Den förflyttning som gjorts har endast syftat till att utjämna den 
snabba fädningen (lokala variationer i mottagen signalnivå). Därefter har max- 
och medeldatahastigheten under överföringstiden räknats fram. Under 
mätningen sker nedladdning av en stor fil innehållande en bild vars innehåll är 
sådant att det inte kan komprimeras. Den server från vilken nedladdningen av 

 
EJ Täckning enligt 
operatören               
Täckning enligt 
mätningar 
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filen sker har en överföringskapacitet som vida överstiger mobilnätens 
överföringskapacitet. Serverns överföringskapacitet utgör därför aldrig någon 
flaskhals och påverkar således inte resultaten. 

 

Figur 7 Mätområde i tätort för datatjänster 

3.8 Mätmetodik för jämförelse av olika radiomottagare 
(mobiltelefoner) 

PTS har vid mätningarna använt olika slag av radiomottagare. Det är vanliga 
mobiltelefoner, både traditionella mobiltelefoner och smarta telefoner.  

Följande mobiltelefoner har använts: 

 Nokia 2110 

 SonyEricsson J105i 

 Samsung GT-E1150i 

 Apple Iphone 5 (smart telefon) 

 Samsung Galaxy S3 (smart telefon) 

 HTS Sensation (smart telefon) 

För att kunna jämföra just mobiltelefonerna har samma sim-kort, således från 
samma operatör, använts vid dessa mätningar. PTS har på 10 olika platser gjort 
ca 5 mätningar med 100 meters mellanrum, där en förflyttning har gjorts från 
en plats med viss täckning i riktning mot platser med sämre täckning. Eftersom 
alla mobiltelefoner inte hade stöd för 3G (UMTS) har dessa mätningar gjorts på 
platser med 2G (GSM)-nät. PTS har loggat antalet lyckade uppkopplingar till 
operatörens testnummer och i de här mätningarna hållit telefonen i handen och 
lagt den mot örat (kroppsdämpning har alltså uppstått). 
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4 Resultat för taltjänster 

4.1 Syfte och mål med mätningarna 

Syftet med stickprovsmätningarna var att undersöka hur väl operatörernas 
täckningskartor motsvarar den täckning som användarna får i verkligheten. 
Trots att det bara rör sig om tio stycken stickprovsområden ger det en 
indikation hur väl täckningskartorna stämmer överens med den verkligt 
uppmätta täckningen i dessa områden, genom att titta på den sammantagna 
bilden av alla mätningarna för respektive operatör. 

4.2 Bedömning av resultatet 

PTS stickprovsmätningarna visar att den uppmätta täckningen i många fall 
skiljer sig från den som är angiven i operatörens täckningskarta. Även för 
områden där den genomsnittliga graden av täckning stämmer väl överens med 
täckningskartan förekommer variationer. Områden där kartan visar täckning 
saknar ibland verklig täckning medan andra områden har täckning trots att 
kartan visar att täckning saknas. Avvikelser mellan täckningskartor och verklig 
täckning är naturliga och går ej att undvika, men genom att titta på en hel 
mätsträcka (som typiskt varar mellan en dryg kilometer och sju kilometer) går 
det att på en mer allmän nivå jämföra täckningen i ett område med den som 
anges i operatörens täckningskarta.  

Stickprovsmätningarna visar på att det är stora skillnader mellan hur de olika 
operatörerna väljer att visa graden av täckning i nätet. För Telia indikerar 
mätningarna att täckningskartan visar en nivå som väl motsvarar den uppmätta 
graden av täckning inom mätområdena. Resultatet gäller under de givna 
förutsättningarna för mätningen, i det här fallet en smart telefon av modell 
Samsung Galaxy S3, tillsammans med de övriga antaganden som gjorts för att 
definiera signalnivån för vad som anses vara täckning. Andra antaganden hade 
kunnat ge något annorlunda resultat. 

I de 10x10-metersrutor där Telias täckningskarta och PTS mätningar inte 
stämmer överens är fördelningen mellan överskattade (röda) och underskattade 
(ljusblå) rutor ungefär lika, se Figur 10. Detta tolkar PTS som att Telias 
täckningskartor har en god anpassning till dagens mobiler och täckningsbilden 
förefaller vara balanserad. 

För Tre visar jämförelsen per mätområde stora skillnader mellan täckningskarta 
och uppmätt täckning inom mätområdena. Ibland är täckningen bättre än vad 
täckningskartan visar, men i en majoritet av mätningarna var täckningen 
betydligt sämre. Orsakerna till de stora skillnaderna är svåra att spekulera om 
utan vidare information, men kan troligen inte enbart förklaras av 
förutsättningarna för mätningarna. 
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I de 10x10-metersrutor där Tres täckningskarta och PTS mätningar inte 
stämmer överens är det ett överskott på rutor där operatören överskattar sin 
täckning (röda) i förhållande till underskattade (ljusblå) rutor, se Figur 10. PTS 
tolkning av detta är att Tres täckningskartor visar en något överdriven 
täckningsbild. 

För Tele2 och Telenor indikerar jämförelsen per mätområde att man som kund, 
under de givna förutsättningarna (en smart telefon av typen Samsung Galaxy 
S3) med stor sannolikhet kommer att uppleva att täckningen inte står i paritet 
med den av operatörerna utlovade täckningen inom mätområdena. För båda 
dessa operatörer visade hela nio av tio mätningar en sämre, eller betydligt sämre 
täckning än vad respektive täckningskarta anger i stickprovsområdena. 

I de 10x10-metersrutor där Tele2s och Telenors täckningskartor och PTS 
mätningar inte stämmer överens är det ett kraftigt överskott på rutor där 
operatören har överskattat sin täckning, se Figur 10. Detta tolkar PTS som att 
Tele2s och Telenors täckningskartor inte är anpassade efter dagens mobiler och 
förefaller visa en överdriven täckningsbild. 

4.3 Resultat per mätområde 

Nedan följer en sammanfattning av resultatet av analysen enligt metodiken i 
avsnitt 3.5 för respektive operatör. 

Telia 
Givet förutsättningarna för stickprovsmätningarnas utförande visade 
mätningarna i nio av tio fall att täckningen i det uppmätta området var ungefär i 
nivå med, eller bättre än den täckning som Telias täckningskarta visar. Detta 
betyder dock inte att alla områden med angiven täckning verkligen hade 
täckning överallt, brister i täckningen fanns även i vissa delar av områden där 
operatörens täckningskarta indikerade täckning. Å andra sidan fanns det andra 
områden där mätningarna angav täckning trots att täckningskartan visade att 
området inte hade täckning.  

Allmänt sett visade Telias täckningskartor alltså en överensstämmande, eller till 
och med något underskattad bild av täckningen i ett område. Däremot så visar 
kartorna inte överensstämmande täckning i varje enskild punkt, vilket dock är 
något som aldrig är möjligt att uppnå, och som även Telia förklarar på sin 
webbplats. 

Vid en jämförelse där mätresultatet justeras efter en tänkt kroppsdämpning (för 
att simulera att en telefon hålls mot örat eller nära kroppen) blir resultatet för 
Telia att sammantaget så försämras täckningen något jämfört med den täckning 
som kartorna anger. Resultatet är dock inte entydigt för de olika mätningarna.  
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Tre 
För Tre visade fyra av mätningarna att täckningen motsvarade, eller i vissa fall 
kraftigt översteg den grad av täckning som täckningskartan visar i området. För 
de övriga sex mätningarna var täckningen betydligt sämre än vad 
täckningskartan visar. Sammantaget visade mätresultatet en något sämre 
genomsnittlig täckning jämfört med täckningskartan. Om mätresultatet justeras 
för att kompensera för den dämpning som man får om man håller telefonen 
nära huvudet eller kroppen så är den sammantagna genomsnittliga täckningen 
betydligt sämre än vad täckningskartan visar. 

Det disparata resultatet är svårt att förklara utan vidare utredning, t.ex. genom 
en dialog med den aktuella operatören. De mätningar där täckningen var 
markant bättre än operatörens kartor kan möjligen bero på att operatören har 
driftsatt en ny basstation utan att täckningskartan hunnit uppdateras. I de fall 
där täckning nästan helt saknas skulle det kunna bero på ett tekniskt fel (i 
telefonen eller i operatörens nät). Detta är dock bara spekulationer, men kan 
vara en tänkbar förklaring till de kraftiga avvikelserna för en del av mätningarna.  

Tele2 och Telenor 
För dessa operatörer indikerar stickprovsmätningarna att täckningskartorna inte 
är anpassade efter en telefon med prestanda som motsvarar den hos test-
telefonerna. För både Tele2 och Telenor var täckningen i nio av tio mätningar 
sämre eller betydligt sämre än vad täckningskartorna anger. Detta trots att 
mätningarna utfördes utan påverkan av den så kallade kroppsdämpningen 
vilken försvagar signalen om telefonen hålls mot huvudet, eller bärs nära 
kroppen. 
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Jämförelse per mätområde 

Nedan visas jämförelsen mellan operatörers täckningsområde och av PTS 
uppmätt täckning i tabellform. 

Figur 8 och Figur 9 visar andelen mätrutor som har täckning enligt operatörens 
täckningskarta jämfört med andelen mätrutor som hade en genomsnittlig 
signalnivå som var större än gränsvärdet.  

Figur 8 visar också den mottagna signalens kvalitet. Nivån för kvalitet har 
definierats i avsnitt 3.2 (Definition av kvalitet). 

 

Figur 8 Resultat av stickprovsmätningarna i de tio mätområdena för de fyra 
operatörerna. Telefonen var placerad på en mätrigg, fritt i luften. 

*) Osäkra mätvärden p.g.a. bitvis felaktig rapportering från testtelefon. PTS bedömning är dock att signalnivån väl 
motsvarade täckningskartan utan kompensation för kroppsdämpning. Med kompensation för kroppsdämpning är 
mätvärdena dock för osäkra för att kunna göra en bedömning. 

Förklaring till kolumnerna i Figur 8 och Figur 9: 

 Mätplats – Mätplatsens nummer 

 Sträcka – Mätsträcka på mätplatsen i fråga 

 Täckning Karta – Andelen mätrutor som har täckning enligt 
operatörens täckningskarta 

 Mätning nivå – Andelen mätrutor som har en signalnivå större än 
gränsvärdet enligt avsnitt 3.2. 

 Mätning kvalitet – Andelen mätrutor som har en signalkvalitet större än 
gränsvärdet enligt avsnitt 3.2. (Gäller endast Figur 8) 

Täckning 

Karta

Mätning 

nivå

Mätning 

kvalitet

Täckning 

Karta

Mätning 

nivå

Mätning 

kvalitet

Täckning 

Karta

Mätning 

nivå

Mätning 

kvalitet

Täckning 

Karta

Mätning 

nivå

Mätning 

kvalitet

1 1,5 km 80% 100% 100% 11% 71% 13% 100% 95% 10% 57% 0% 0%

2 1,3 km 100% 100% 100% 58% 0% 0% 91% 56% 37% 98% 48% 36%

3 7 km 79% 76% 78% 62% 67% 71% 35% 64% 76% 15% 58% 63%

4 7 km 98% 33% 45% 97% 52% 67% 98% 46% 60% 100% 87% 94%

5 2,5 km 5% 53% 59% 100% 0% 1% 87% 13% 15% 71% 4% 28%

6 4 km 33% 91% 32% 67% 97% 56% 100% 64% 18% 96% 63% 44%

7 6 km 27% 70% 78% 62% 25% 32% 95% 21% 44% 99% 23% 46%

8 4,7 km 15% *) 34% 100% 76% 89% 63% 23% 21% 100% 48% 58%

9 4,4 km 3% 29% 34% 82% 43% 27% 91% 15% 11% 96% 18% 44%

10 4,6 km 67% 70% 81% 44% 100% 72% 37% 12% 26% 37% 10% 51%

Totalt 43 km 51% 60% 60% 74% 61% 57% 77% 39% 39% 77% 43% 51%

Antalet 

mätplatser i 

nivå med 

täckningskarta

9 st 4 st 1 st 1 st

Resultat av täckningsmätning

Mätplats Sträcka

Telia Tele2 TelenorTre
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Figur 9 Resultat av stickprovsmätningarna i de tio mätområdena för de fyra 
operatörerna då kompensation gjorts för den så kallade kroppsdämpningen som 
uppstår om telefonen t.ex. hålls mot örat eller nära kroppen. 

*) Osäkra mätvärden p.g.a. bitvis felaktig rapportering från testtelefon. PTS bedömning är dock att signalnivån väl 
motsvarade täckningskartan utan kompensation för kroppsdämpning. Med kompensation för kroppsdämpning är 
mätvärdena dock för osäkra för att kunna göra en bedömning. 

  

Täckning 

Karta

Mätning 

nivå

Täckning 

Karta

Mätning 

nivå

Täckning 

Karta

Mätning 

nivå

Täckning 

Karta

Mätning 

nivå

1 1,5 km 80% 93% 11% 1% 100% 80% 57% 0%

2 1,3 km 100% 100% 58% 0% 91% 17% 98% 0%

3 7 km 79% 68% 62% 61% 35% 60% 15% 54%

4 7 km 98% 20% 97% 35% 98% 42% 100% 60%

5 2,5 km 5% 5% 100% 0% 87% 0% 71% 0%

6 4 km 33% 53% 67% 69% 100% 42% 96% 39%

7 6 km 27% 49% 62% 10% 95% 12% 99% 11%

8 4,7 km 15% *) 100% 58% 63% 9% 100% 37%

9 4,4 km 3% 7% 82% 23% 91% 0% 96% 10%

10 4,6 km 67% 27% 44% 66% 37% 5% 37% 0%

Totalt 43 km 51% 40% 74% 42% 77% 29% 77% 29%

Antalet 

mätplatser i 

nivå med 

täckningskarta

6 st 3 st 1 st 1 st

Resultat av täckningsmätning justerat med hänsyn till kroppsdämpning

Mätplats Sträcka

Telia Tre Tele2 Telenor
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4.4 Resultat mätruta för mätruta 

En summering av alla rutor per operatör som har kategoriserat enligt avsnitt 3.6 
redovisas i Figur 10 nedan. Hela stapeln (100 %) i figuren motsvarar alla 
analyserade 10x10-metersrutor för den specifika operatören, det vill säga 
resultatet från alla mätplatser är inkluderade. 

I figuren nedan kan följande utläsas för Telia: 

 Operatörens täckningskarta stämmer med de uppmätta värdena för 
63 % av rutorna (grön 36 % + vit 27 %). 

 Operatören har underskattat sin täckning i fler rutor än den har 
överskattat sin täckning (ljusblå stapel 23 % är större än röd stapel 
14 %). 

I figuren nedan kan följande utläsas för Tre: 

 Operatörens täckningskarta stämmer med de uppmätta värdena för 
59 % av rutorna (grön 47 % + vit 12 %). 

 Operatören har överskattat sin täckning i fler rutor än den har 
underskattat sin täckning (röd stapel 27 % är större än ljusblå stapel 
14 %). 

I figuren nedan kan följande utläsas för Tele2: 

 Operatörens täckningskarta stämmer med de uppmätta värdena för 
54 % av rutorna (grön 36 % + vit 18 %). 

 Operatören har överskattat sin täckning i fler rutor än den har 
underskattat sin täckning (röd stapel 42 % är större än ljusblå stapel 
5 %). 

I figuren nedan kan följande utläsas för Telenor: 

 Operatörens täckningskarta stämmer med de uppmätta värdena för 
51 % av rutorna (grön 35 % + vit 16 %). 

 Operatören har överskattat sin täckning i fler rutor än den har 
underskattat sin täckning (röd stapel 41 % är större än ljusblå stapel 
8 %). 
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Figur 10 Sammanställning av alla rutor för alla 10 mätplatser 

I bilaga B visas hur en ändring av gränsvärdena för taltäckning, enligt PTS 
antaganden, påverkar ovanstående Figur 10. Följande noteringar kan göras. Om 
en högre mottagen signalnivå sätts som gränsvärde för acceptabel täckning 
kommer Telia att öka sin andel av rutor där operatörens täckningskartor 
stämmer med det av PTS uträknade. Detta beror på att Telia, enligt våra 
mätningar, har underskattat sin täckning och Telia får därför en större andel 
rutor som stämmer överens om en högre mottagen effekt utgör nivån för 
taltäckning. Övriga operatörer får en lägre andel av rutor som stämmer överens 
om en högre mottagen effekt utgör nivån för taltäckning.  
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I bilaga A visas i cirkeldiagram en isolering av de rutor där det enligt operatören 
ska vara täckning. Det vill säga PTS har tagit bort de rutor där operatören inte 
lovar täckning (”vita fläckar” enligt täckningskarta). Uppdelningen av rutorna är 
gjord enligt nedan: 

 Yta av mätområdet där operatören utlovar täckning vilket stämmer med 
mätningarna (dvs. samma som grön i ovanstående figur). 

 Yta av mätområdet där operatören utlovar täckning vilket stämmer under 
vissa förutsättningar t.ex. om handsfree används eller en telefon med bättre 
radioegenskaper. Den gula andelen i cirkeldiagrammet motsvarar antalet 
rutor som stämmer överens med operatörernas uppgifter om gränsvärdet 
för acceptabel taltäckning sänks med 5 dB (till -104 dBm för 2G och  
-117 dBm för 3G) minus antalet rutor som utgörs av grön (dvs. -99 dBm 
för 2G samt -112 dBm för 3G). Med andra ord så utgörs den gula delen av 
de extra rutor som skulle kunna få täckning om gränsvärdet sänks, eller om 
mottagningsförhållandena är bättre på grund av en telefon med bättre 
radioegenskaper (gult område i cirkeldiagrammen i bilaga A). 

 Yta av mätområdet där operatören utlovar täckning men mätningarna visar 
att täckning inte finns eller är otillräcklig även om vi har en telefon med 
bättre radioegenskaper (rött område i cirkeldiagrammen i bilaga A8). 

4.5 Sammanfattning av tillförlitligheten hos 

stickprovsmätningarna 

PTS gör bedömningen att de osäkerhetsfaktorer som identifieras inte riskerar 
att ändra de sammanfattande slutsatser som gjorts baserat på stickprovs-
mätningarna, givet alla de osäkra faktorer som nämnts vad gäller mätningarnas 
tillförlitlighet. Modellen (en Samsung Galaxy S3) valdes dels för att den var en 
av de telefoner som går att konfigurera med den testmjukvara som var en 
förutsättning för att kunna utföra mätningarna, dels för att den representerar en 
hos konsumenterna vanligt förkommande telefon. Samsung Galaxy S3 har i 
externa studier9 visat sig ha relativt dålig mottagarprestanda för det 
frekvensband som utgör majoriteten av mätningarna (GSM 900MHz). Viktigt 
att beakta är dock att denna externa studie baserades på ett laboratorietest där 
telefonerna hölls mot huvudet på en testdocka. Hur mycket av signalen som 
dämpas bort på grund av kroppen (i detta fall huvudet) beror på telefonens 
antenndesign, hur signalen var riktad och var antennen var placerad i 
förhållande till den hand som höll i luren. PTS stickprovsmätningar är däremot 

                                                 

8 Den röda andelen i cirkeldiagrammen i bilaga A blir inte helt överensstämmande med den röda delen i 
stapeldiagrammet i Figur 10 ovan givet beskrivningen av den gula delen i cirkeldiagrammen. 
9 Antennetest af mobiltelefoner - http://taenk.dk/sites/taenk.dk/files/telefonantenner1.pdf 

http://taenk.dk/sites/taenk.dk/files/telefonantenner1.pdf
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gjorda med mobiltelefonerna placerade på en mätrigg placerad fritt i luften och 
det är troligt att prestandan under dessa omständigheter ger mindre skillnader 
mellan olika telefoner.  

En annan telefon med bättre mottagarprestanda skulle ha kunnat ge ett annat 
resultat där den verkliga täckningen är bättre än vad PTS mätningar nu visar.  
PTS bedömning är dock att de övergripande slutsatserna är representativa för 
en större del av populationen av telefoner, speciellt när det gäller så kallade 
smarta telefoner eftersom deras radioegenskaper generellt sett är sämre än 
traditionella GSM-telefoner. 

4.6 Uppkopplingsmöjligheter för olika mobiltelefoner i 
utkanten av täckningsområdet 

I samband med stickprovsmätningarna av åtkomsten till taltjänster och 
datatjänster har PTS även jämfört uppkopplingsmöjligheterna för taltjänster 
mellan sex olika mobiltelefoner i utkanten av täckningsområdet. 

Resultaten av dessa jämförelser visas nedan i ett stapeldiagram som anger 
antalet lyckade uppkopplingsförsök med 6 olika mobiltelefoner på 10 
geografiskt spridda platser där 5 uppkopplingsförsök gjordes på varje mätplats 
med 100 meters mellanrum. Vid dessa mätningar användes samma operatör 
(Tele2) och telefonerna flyttades från en plats med viss täckning i riktning mot 
sämre. Då alla telefoner i denna mätning inte har möjlighet att använda sig av 
3G-nätet (UMTS) har PTS valt att enbart jämföra uppkopplingsmöjligheterna i 
områden med 2G-täckning (GSM). Det kan dock inte uteslutas att telefoner 
med 3G-stöd (UMTS) har kopplat upp sig mot detta nät istället i något enstaka 
fall. 

Uppkopplingsförsöken gjordes stillastående varför de närmsta omgivningarna 
(såsom vegetation och byggnation i riktning mot basstationen) har en mycket 
stor påverkan på resultatet. Det är även fråga om ett litet antal tester, varför 
några generella slutsatser inte kan dras från resultatet. PTS kan dock se en 
tendens till att de smarta telefonerna allmänt presterar något sämre än de 
traditionella mobiltelefonerna, vilket även ligger i linje med de studier som 
gjorts av det danska Forbrugerrådet10. 

                                                 

10 Antennetest af mobiltelefoner - http://taenk.dk/sites/taenk.dk/files/telefonantenner1.pdf och Limit 
values for Downlink Mobile Telephony in Denmark - 
http://kom.aau.dk/~gfp/SmartphonesAntenneKvalitet2013.pdf 

http://taenk.dk/sites/taenk.dk/files/telefonantenner1.pdf
http://kom.aau.dk/~gfp/SmartphonesAntenneKvalitet2013.pdf
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Figur 11 Antalet lyckade uppkopplingar med varje telefonmodell i utkanten av 
täckningsområdet 

5 Resultat för datatjänster 

5.1 Bedömning av resultatet 

Resultaten från PTS stickprovsmätningar av datahastighet redovisas i Figur 12 
nedan. 

Den uppmätta genomsnittliga datahastigheten motsvarar endast i cirka en 
fjärdedel av fallen de upp-till-hastigheter som operatörerna anger på 
täckningskartorna. Särskilt svårt tycks det vara att komma nära de av 
operatörerna angivna högsta upp-till-hastigheterna i 4G(LTE)-näten (från 
30 Mbit/s upp till 80 Mbit/s). 

När istället de uppmätta maxhastigheterna för respektive mätplats och operatör 
jämförs med de angivna upp-till-hastigheterna i täckningskartorna så ökar 
överensstämmelsen. Men även om man jämför maxhastigheterna under 
mätperioden med de angivna upp-till-hastigheterna så når endast cirka en 
tredjedel av mätningarna upp mot dessa hastigheter. 

Man kan även se att de uppmätta datahastigheterna i Telias nät överensstämmer 
bättre med upp-till-hastigheterna jämfört med de övriga operatörerna. 
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En mätplats (Klockhammar) sticker ut därför att flera av operatörerna 
huvudsakligen redovisar 2G(GSM)-täckning på platsen. Detta innebär i sin tur 
låga utlovade upp-till-hastigheter i operatörernas täckningskartor. Resultaten 
från denna plats visar att tre av fyra operatörer överträffar den angivna upp-till-
hastigheten med råge. 

5.2 Förklaring till resultatredovisningen 

Samtliga fyra operatörer presenterar specifika täckningskartor för datatjänster. 
Vanligen anges vilken högsta hastighet som kan uppnås på en specifik plats, 
uttryckt som upp-till-hastighet. Denna hastighet beror på vilken typ av nät 
(GPRS/EDGE, 3G, 4G etc.) som finns utbyggt i området och signalnivån på 
den specifika platsen.  

Ifrån stickprovsmätningarna av datatjänster redovisas följande tre faktorer: 

 - Utlovad upp-till-hastighet 
 - Genomsnittshastighet i mätningarna 
 - Maxhastighet i mätningarna 

Som framgår av avsnitt 3.7 har PTS mätt datahastigheten under några minuter 
och beräknat medelhastigheten under denna tid. Därutöver så har också den 
maximalt uppnådda datahastigheten registrerats. Både medelhastigheten och 
maxhastigheten jämförs med den hastighet som anges på täckningskartan. I de 
fall då mätplatsen ligger på gränsen mellan täckningen för olika teknologier så 
har PTS valt att jämföra den uppmätta datahastigheten med den teknologi som, 
enligt täckningskartan, ger lägst datahastighet. För Telia, som anger ett intervall 
för maximal datahastighet, har PTS valt att jämföra den uppmätta data-
hastigheten med det högsta värdet i intervallet. Detta förväntas ge den mest 
rättvisande bilden när resultaten sedan ska jämföras med de andra tre 
operatörernas, som redovisar en upp-till-hastighet. 
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5.3 Resultatredovisning 

Mätplats 
 

Telia Tre Tele2 Telenor 

Sundsvall Mätresultat medelhastighet 16,8 4,1 34,2 14,5 

 
Mätresultat maxhastighet 25,6 10,8 61,6 28,4 

 
Upp till hastighet enligt täckningskarta 80,0 32,0 80,0 80,0 

Arvidsjaur Mätresultat medelhastighet 5,5 1,8 31,0 10,9 

 
Mätresultat maxhastighet 10,3 5,1 71,0 22,4 

 
Upp till hastighet enligt täckningskarta 10,0 32,0 25,0 80,0 

Vilhemina Mätresultat medelhastighet 7,7 0,8 3,4 3,2 

 
Mätresultat maxhastighet 11,2 1,3 7,8 6,5 

 
Upp till hastighet enligt täckningskarta 10,0 6,0 25,0 60,0 

Söderhamn Mätresultat medelhastighet 8,8 2,8 3,2 3,1 

 
Mätresultat maxhastighet 13,2 5,5 7,8 7,2 

 
Upp till hastighet enligt täckningskarta 10,0 6,0 25,0 60,0 

Säffle Mätresultat medelhastighet 0,3 28,8 24,1 18,0 

 
Mätresultat maxhastighet 0,8 39,7 66,9 37,5 

 
Upp till hastighet enligt täckningskarta 10,0 64,0 80,0 80,0 

Klockhammar Mätresultat medelhastighet 0,040 0,717 0,686 0,464 

 
Mätresultat maxhastighet 0,100 1,819 3,181 0,975 

 
Upp till hastighet enligt täckningskarta 0,200 0,384 0,200 0,064 

Linköping Mätresultat medelhastighet 18,5 9,5 14,1 11,5 

 
Mätresultat maxhastighet 24,5 20,7 30,3 20,3 

 
Upp till hastighet enligt täckningskarta 20,0 64,0 80,0 80,0 

Figur 12 Uppmätta respektive angivna datahastigheter i Mbit/s 

 

Figur 13 Exempel på visualisering av datahastighet 

Stapeldiagram som visualiserar mätresultaten i förhållande till täckningskartorna 
för samtliga mätplatser finns redovisade i bilaga C. 
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6 Slutsatser och fortsatt arbete 

6.1 Avgränsning och antaganden 

För att fullgöra uppdraget har PTS under tidsperioden 27 maj till 12 juni gjort 
mätningar av taltjänster på 10 olika platser i landet samt mätning av datatjänster 
på 7 platser. 

För att efterlikna konsumenternas situation med mobiltelefoner och 
täckningskartor har PTS valt att använda på marknaden vanligt förekommande 
mobiltelefoner vid mätningarna istället för specifik mätutrustning. PTS har 
vidare valt att hämta informationen om täckning från respektive operatörs 
webbplatser istället för att hämta exakt information direkt från operatörerna. 
Det sistnämnda gör att det rutnät med 10x10-metersrutor som PTS använt inte 
är geografiskt synkroniserat med operatörernas kartor. De stickprovsmätningar 
av mobiltäckningen utomhus som PTS redovisar i rapporten är inte en 
fullständig genomgång av operatörernas utlovade täckning. Några generella 
slutsatser om täckningens utbredning eller kvalité för de olika operatörerna kan 
därför inte dras från detta material. Rapporten visar dock i vilken utsträckning 
som operatörernas täckningskartor överensstämmer med de värden som PTS 
har uppmätt i stickprovsområdena. 

6.2 Taltjänster 

Överensstämmelsen mellan kartornas beskrivning av täckningen och den 
uppmätta täckningen i de områden där PTS har utfört stickprovsmätningar 
skiljer sig åt mellan operatörerna. 

Trots den begränsade stickprovsundersökningen går det att dra vissa allmänna 
slutsatser angående hur väl täckningskartorna stämmer överens med den 
verkligt uppmätta täckningen. 

I nio av tio mätområden lever Telia upp till eller överträffar den täckning som 
de presenterar på sin webbplats. Operatörerna Tele2 och Telenor överskattar 
sin täckning och lever endast upp till den presenterade täckningen i ett av tio 
mätområden. Tre redovisar en täckning som stämmer i fyra av de tio 
mätområdena.11 

PTS stickprovsmätningar visar att den uppmätta täckningen i många fall skiljer 
sig från den som är angiven i operatörens täckningskarta vid en jämförelse 
mätruta per mätruta.12 Även för områden där den genomsnittliga graden av 

                                                 

11 Detta visualiseras i Figur 8 och Figur 9 under rubrik 4.3. 
12 Detta visualiseras i Figur 10 under rubrik 0. 
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täckning stämmer väl överens med täckningskartan förekommer variationer. 
Telia är den operatör som har bäst överensstämmelse mellan sin täckningskarta 
och den täckning som PTS stickprovsmätningar visar. Operatörerna Tele2 och 
Telenor tenderar att överskatta sin täckning i större utsträckning än operatören 
Tre, som har näst bäst överensstämmelse. 

PTS kan se en tendens till att de smarta telefonerna generellt presterar något 
sämre än de traditionella mobiltelefonerna, vilket även ligger i linje med de 
studier som gjorts av det danska Forbrugerrådet13. 

6.3 Datatjänster 

PTS stickprovsmätningar av data indikerar i många fall att varken de uppmätta 
medelhastigheterna eller de uppmätta maxhastigheterna når de av operatörerna 
angivna upp-till-hastigheterna. 

Den av PTS uppmätta genomsnittliga datahastigheten motsvarar endast i cirka 
en fjärdedel av fallen de upp-till-hastigheter som operatörerna anger på sina 
respektive täckningskartor. Särskilt svårt tycks det vara att komma nära de av 
operatörerna angivna högsta upp-till-hastigheterna i 4G(LTE)-näten (från 30 
Mbit/s upp till 80 Mbit/s). 

När man istället jämför de uppmätta maxhastigheterna för respektive mätplats 
och operatör med de angivna upp-till-hastigheterna i täckningskartorna så ökar 
överensstämmelsen. Men även i detta fall så når endast cirka en tredjedel av 
mätningarna upp mot dessa hastigheter. 

6.4 Fortsatt arbete 

PTS har förstått att operatörernas mobiltäckningskartor många gånger kan vara 
svåra att förstå. PTS avser därför utifrån sitt uppdrag att under hösten 
undersöka om det finns skäl att föreslå förbättringar av operatörernas 
information till konsumenten vad gäller täckningskartor. PTS avser även 
kopplat till detta att undersöka om det finns ett behov av att modifiera kartorna 
för att bättre motsvara den av konsumenten upplevda täckningen och de 
datahastigheter som i praktiken levereras. 

I det fortsatta arbetet kommer PTS dessutom att under hösten arrangera 
regionala dialogmöten i syfte att främja utbyggnaden av mobilnät 
(N2013/2536/ITP14). 

                                                 

13 Antennetest af mobiltelefoner - http://taenk.dk/sites/taenk.dk/files/telefonantenner1.pdf och Limit 
values for Downlink Mobile Telephony in Denmark - 
http://kom.aau.dk/~gfp/SmartphonesAntenneKvalitet2013.pdf 

http://taenk.dk/sites/taenk.dk/files/telefonantenner1.pdf
http://kom.aau.dk/~gfp/SmartphonesAntenneKvalitet2013.pdf
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PTS kommer även att samla in statistik om tillgången till och utbyggnaden av 
mobila cellulära kommunikationsnät för såväl tal- som datatjänster i syfte att 
redovisa en plan för hur mobiltäckningen ytterligare skulle kunna ökas 
(N2013/2538/ITP15). 

7 Bilagor 

A. Tal - Täckningskartans överrensstämmelse med PTS mätningar i 
områden där det enligt operatören finns täckning 

B. Tal - Känslighetsanalys 
C. Data – stapeldiagram för alla mätplatser 
D. Konsumentinformation på operatörernas webbplatser 

  

                                                                                                                             

14 http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/71/75/9eb35695.pdf (PTS dnr: 13-6143) 
15 http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/71/76/47715df4.pdf (PTS dnr: 13-6141) 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/71/75/9eb35695.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/71/76/47715df4.pdf
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BILAGA A - Tal – Täckningskartans överrensstämmelse 
med PTS mätningar i områden där det enligt operatören 
finns täckning 

 

Täckningskartornas överensstämmelse i de områden där operatörerna uppger 
att de har täckning med upplevd täckning inom stickprovsområdena. 

Yta av mätområdet där operatören utlovar täckning vilket stämmer med PTS 
stickprovsmätningar 

 

Yta av mätområdet där operatören utlovar täckning vilket stämmer under vissa 
förutsättningar t.ex. om mottagningsförhållandena är bättre på grund av en telefon 
med bättre radioegenskaper 

 

Yta av mätområdet där det operatören utlovar täckning men PTS 
stickprovsmätningar visar att täckning inte finns eller är otillräcklig 
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BILAGA B – Tal – Känslighetsanalys 

Hur förändrade radioegenskaper hos telefonen påverkar möjligheten att ringa i 
utkanten av operatörernas täckningskartor. 

% av mätområdet där operatören utlovar täckning vilket stämmer med 
mätningarna 

 

% av mätområdet där det enligt operatören inte ska finnas täckning vilket det 
inte heller finns enligt mätningar 

 

% av mätområdet där det enligt operatören inte ska finnas täckning men 
mätningar visar att täckning finns 

 

% av mätområdet där operatören utlovar täckning men mätningarna visar att 
täckning inte finns eller är otillräcklig 
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BILAGA C – Data - stapeldiagram för alla mätplatser  

 

Stapeldiagram som visualiserar mätresultaten i förhållande till täckningskartorna 
för samtliga mätplatser. 
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BILAGA D – Konsumentinformation på operatörernas 
webbplatser 

 

Skärmdumpar från operatörernas webbplatser från den 14 juni 2013 – 
information i anslutning till täckningskartorna 
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