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Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag  
att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för 
elektronisk kommunikation, att främja konkur- 
rensen och informera konsumenter. En del i 
detta arbete är att samla in och publicera mark-
nadsdata för Svensk telekommarknad. Svensk 
telekommarknad är Sveriges viktigaste opera-
törsundersökning om abonnemang, intäkter, 
och datatrafik inom områdena bredband (fast 
och mobilt), telefoni (fast och mobil) och tradi-
tionella tv-tjänster. Undersökningen bygger på 
svar från nära 600 marknadsaktörer.

Här redovisar PTS ett litet urval av statistik  
från undersökningen. Siffrorna i underlaget  
gäller den 31 december 2018. Allt material 
finns på PTS statistikportal statistik.pts.se.

Svensk telekommarknad 2018
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Under 2018 var de totala intäkterna på  
slutkundsmarknaden för elektronisk kom- 
munikation knappt 51 miljarder kronor,  
vilket är 2 procent lägre än föregående år.  
Detta omfattar intäkter från mobila samtals- 
och datatjänster, fasta internettjänster, fasta  
samtalstjänster och datakommunikations- 
tjänster. Det främsta skälet till de minskande 
intäkterna är att intäkter från fast  
telefoni minskar snabbt. 

Den genomsnittliga intäkten från ett  
hushåll var 612 kronor per månad under  
2018 för telefoni- och bredbandstjänster.  
Det är 8 kronor mindre än under 2017. Fasta 
telefonitjänster stod för 44 kronor (minskning 
med 10 kr), mobila samtals- och datatjänster 
stod för 387 kronor (samma nivå som före-
gående år) och internettjänst (exklusive mobil 
data) stod för 182 kronor (ökning med  
4 kronor).

Intäkterna på marknaden minskade

Slutkundsintäkter på marknaden för  
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14,3 miljoner mobilabonnemang

Antal mobilabonnemang
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Det fanns totalt 14,3 miljoner mobilabon- 
nemang den 31 december 2018, ungefär lika 
många som ett år tidigare. Antalet mobilabon-
nemang som erbjuder både samtal och data 
uppgick till 11 miljoner vilket var en ökning med 
7 procent. Det fanns 1,7 miljoner mobilabonne-
mang på enbart data, som i första hand används 
med datorer och surfplattor. Det är 10 procent 
färre än ett år tidigare. Mobilabonnemangen 
på endast samtal uppgick till 1,7 miljoner, en 
minskning med 26 procent.
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I genomsnitt varade ett mobilsamtal i 3,4  
minuter och det genomsnittliga antalet sam-
tal per mobilabonnemang och månad var 67 
stycken vilket var i nivå med ett år tidigare. An- 
talet skickade sms minskade med 3 procent till 
8,2 miljarder. I genomsnitt skickades 54 sms 
per abonnemang och månad, vilket kan jäm- 
föras med 56 året innan.

Det finns ett flertal tjänster som erbjuder  
möjlighet att ringa och skicka meddelanden 
som inte omfattas av denna datainsamling.  
Det är tjänster och appar via internet som inte 
använder traditionella telefonnummer, som  
till exempel Whatsapp, Messenger, Viber  
med flera.

54
I genomsnitt skickades 
54 sms per abonnemang 
och månad
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Datatrafiken i mobilnäten ökade med 28  
procent under 2018, en lägre ökningstakt  
jämfört med 2017 då ökningen var 30 pro- 
cent. Privata mobilabonnemang för samtal  
och data drev trafikökningen och genererade 
i genomsnitt 6,8 Gbyte per abonnemang per 
månad, vilket var en ökning med 42 procent. 
Den genomsnittliga mängden trafik för ett  
privat mobilabonnemang för endast data  
var 18,6 Gbyte per månad.

Datatrafik i mobilnät
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Fast bredband – fiberabonnemangen  
fortsatte att öka

Antal abonnemang på fast bredband
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Det fanns 4 miljoner abonnemang på fast  
bredband, vilket motsvarar en ökning med  
3 procent. Antalet abonnemang via fiber var  
2,7 miljoner, vilket är en ökning med 11 procent. 
Fiber stod för tillväxten av abonnemang inom 
fast bredband och utgjorde två tredjedelar  
(67 procent) av sådana abonnemang. Antalet 
bredbandsabonnemang via kabel-tv-nätet var 
0,7 miljoner och minskade något. Med  
0,6 miljoner abonnemang (-19 procent) var 
antalet abonnemang via kopparnätet (xDSL)  
för första gången mindre än abonnemangen  
via kabel-tv-nät. Detta beror till största delen 
på att de senaste årens fiberutbyggnad inne-
burit att abonnemang via koppar- och kabel-
tv-nät ersätts.
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Andel abonnemang på fast bredband  
per hastighet (nedladdning)
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Det fanns 2,9 miljoner abonnemang med  
nedladdningshastigheter på 100 Mbit/s eller 
mer vilket var en ökning med 13 procent. Tre 
fjärdedelar (74 procent) av alla abonnemang  
i Sverige har 100 Mbit/s eller mer, vilket var  
en ökning från 67 procent. Abonnemangen  
på 1 Gbit/s eller mer var 28 procent fler än 
föregående år och uppgick till 123 000. 

Antalet fiberabonnemang med en 
nedladdningshastighet på 100 Mbit/s eller  
mer uppgick till 2,4 miljoner (en ökning med  
17 procent) medan abonnemang via kabel-
tv-nät med samma hastighet ökade med  
7 procent till 580 000.
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Snabb minskning av antalet  
fasta telefonabonnemang

Antal abonnemang på fast telefoni
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Det fanns 2,2 miljoner abonnemang på  
fast telefoni, vilket var en minskning med  
17 procent. Av dessa var 1,3 miljoner, eller  
59 procent, abonnemang på ip-telefoni (tele- 
foni som använder bredbandsnät). Antalet  
samtalsminuter från abonnemang på fast  
telefoni minskade med 14 procent till  
5,7 miljarder minuter.

De senaste årens stora minskning av antalet 
abonnemang via det traditionella kopparnätet 
(PSTN) beror bara marginellt på den nedmon-
tering av kopparnät som genomförs runt om 
i landet. I huvudsak drivs förändringen av att 
abonnenterna väljer andra lösningar för sin  
telefoni, till exempel mobiltelefoni eller  
bredbandstelefoni (till exempel via  
Skype) med mera. 
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På PTS statistikportal (statistik.pts.se) finns allt 
material samlat, och där finns även möjlighet att 
bearbeta statistiken för att ta fram till exempel 
marknadsandelar.

På statistikportalen finns också statistik över 
mobiltäckning, bredbandsutbyggnad, prisutveckling 
samt PTS enkätundersökning om svenskarnas 
användning av telefoni och internet.

Nyfiken på mer statistik? Här redovisas en liten del av materialet från 
Svenskt telekommarknad 2018, Sveriges 
största operatörsundersökning om elektronisk 
kommunikation. I Svensk telekommarknad ingår 
statistik om abonnemang, intäkter, trafikvoly-
mer med mera inom områdena:

• mobila samtals- och datatjänster

• internettjänster (bredband)

• fasta samtalstjänster

• traditionella tv-tjänster

• datakommunikationstjänster 

• svartfiber och våglängder


