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Skandinaviens 
enda specialist på
3G och Mobilt 
Bredband
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farväl till ADSL!
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Vi började med 
bredband
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Först lanserade vi Bredband 
via vårt 3G-nät 

� Vi har Sveriges enda renodlade 3G-nät med 

ett backbonenät byggt för IP-transport och 

stora datavolymer.

� Marknaden för fast bredband via ADSL 

hämmades av trängsel i telestationerna och 

långa leveranstider.

� 2007 tog vi möjligheten att konkurrera 

direkt med ADSL på pris och prestanda.
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Och terrabyten kom forsande…
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Mobilt Bredband betydde tillväxt 
för hela mobilbranschen

� Alla de andra operatörerna har följt efter oss och lanserat 

mobilt bredband.

� Totalt har mer än en miljon abonnemang sålts.

� Vi är marknadsledande på hastighet och teknik, nummer två

sett till antalet kunder.

� Vi har visat att mobilt bredband kan fungera som ersättare till 

fast bredband – 73 % av våra kunder har det som enda 

bredbandsanslutning.
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Testvinnare tre år i rad
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HSPA - Samma väg som resten av 
världen följer

� HSPA är världens ledande teknik för mobilt bredband 

idag och den har ett brett kommersiellt momentum.

� 329 operatörer världen över har valt HSPA, 283 lanserat 

kommersiellt.

� Mobilt bredband via HSPA finns i alla europeiska och 

nordamerikanska länder.

� 50 operatörer världen över har valt HSPA Evolved och 

22 har lanserat.

� LTE kommer om några år. Vi väntar tills det finns 

modem och barnsjukdomarna gått över.



10Strictly Confidential

Nu tar vi nästa steg
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farväl till fast telefoni
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För fem år sedan var Sverige världens 
näst dyraste mobilland, efter Uganda

� Idag tillhör vi Europas billigaste.

� Idag rings de flesta telefonsamtal från en mobil.

� “De enda gånger det ringer på den fasta telefonen 

är det en säljare, eller svärmor”.

� Fast telefon är inte längre ett krav för att kunna få

bredband.

� Det finns växellösningar för det helt mobila 

företaget.
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Under samma tid har fast telefoni bara 
blivit dyrare

Idag har alla mobiloperatörer abonnemang som är billigare än fast 

telefoni. Särskilt om man räknar med den fasta månadsavgiften.



14Strictly Confidential

Fast telefoni är idag dyrare än 
mobil

� Mobilpriserna har sjunkit 70 % de senaste fem 

åren, men priset på fast telefoni har ökat. 

� Månadsavgiften för fast telefoni går inte att ringa 

för.

� De flesta mobiloperatörer erbjuden 0 kronor 

minuten i eget nät, vi har dessutom 0 kronor 

minuten till alla fasta telefoner.
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Vårt erbjudande – hemnummer i 
mobilen med 3Vänner

� Du flyttar ditt hemnummer till mobilen. 

� Kostar 49 kronor i månaden i ställer för 145.

� Röstsvar ingår, det kostar 10 kronor extra i månaden med Telia 

Bas.

� Nummerpresentation ingår, det kostar 20 kronor extra i 

månaden med Telia Bas.

� 0 kronor minuten till fasta telefoner, i stället för 11,5 – 23 öre 

minuten med Telia Bas.

� 0 kronor minuten inom 3, i stället för 1,50 – 2,50 kronor 

minuten till Telia-mobiler

� 0,69 kronor minuten till andra mobiler, I stället för 1,95 till 

2,95 kronor minuten hos Telia.
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Fast telefoni blir bara dyrare
Genomsnittlig kostnad/minut

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

S
E
K Mobilt

Fast

Minutpriserna för fast telefoni inkluderar månadskostanden för fast abonnemang Telia Bas



17Strictly Confidential

Sverige är på efterkälken

� I de flesta andra länder är flykten från den fasta telefoni redan i full 

gång.

� I USA är 25 % av alla hushåll enbart mobila, 700 000 fasta 

abonnemang försvinner varje månad. Om trenden håller i sig klipps 

den sista landlinan 2024.

� I Israel försvann 40 % av alla fasta abonnemang på ett år

� Det händer här också, fast mycket långsammare. Bara 9 % av alla 

svenska hushåll är helt mobila

� Telia tappade bara 328 000 fasta abonnemang Q3 2008 till Q3 2009.
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Övriga Norden ligger före

23%

40%

35%
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Här har nedgången bara börjat

Minskning från 5,8 miljoner abonnemang år 2000 till 4,5 

miljoner år 2008.
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SAMMANFATTNING
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� Världen över har konsumenterna börjat att överge 

fasta lösningar.

� Vi har visat att mobilt bredband kan vara ett alternativ 

till fast bredband, inte enbart ett komplement.

� Nu börjar svenska konsumenter också överge fast 

telefoni för enbart mobil telefoni.

� Det går dock långsamt.

� Sverige är ett av världens sämsta länder på att 

använda enbart mobiltelefoni.

� Och det ska vi ändra på.

Sammanfattning 
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PEDER RAMEL
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TACK!
peder.ramel@tre.se


