
 

 
 

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är Sveriges 
kommunikationsmotor och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med 
att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året 
bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i 
TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. 
Läs mer på www.teliasonera.com. 
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Dubblering av svenskarnas utlandssurf under påsken 
 
De påsklediga svenskarna ökade i år sitt utlandssurfande rejält jämfört med förra påsken och i några 
länder mer än dubbelt så mycket jämfört med föregående år. Telias prissänkning på 
roamingavgifterna har i år lett till en kraftig ökning av mobilsurfandet på många av påskens och 
vårens populära resmål i Europa. I Österrike ökade svenskarnas mobilsurf med 260 procent under 
påsken och i Spanien ökade mobilsurfandet med 150 procent.  
 
Svenskarna surfar allt mer och har sedan länge vant sig vid ett uppkopplat liv genom datorer, smartphones 
och surfplattor. Det uppkopplade livet har tidigare dock fått stanna i Sverige, främst på grund av kostnaderna 
för att surfa utomlands som tidigare riskerat att urholka semesterkassan. Sedan Telias lansering av 
roamingtjänsten Surf Abroad med kostnadskontroll och lägre priser har svenskarnas utlandssurf i snitt ökat 
med 137 procent runt om i Europa.  
 
– Det är glädjande att se att våra kunder verkligen fortsätter med sina uppkopplade liv när de är utomlands 
vilket trafikökningen nu senast under påsken visar på i flera av de populäraste resmålen i Europa, säger 
Ulrika Steg, chef för Mobilitetstjänster på Telia.  
 
En nyligen genomförd undersökning från Telia Trends* visar att 72 procent av respondenterna vill använda 
mobilen för att surfa i den stad de besöker utomlands. På frågan vad man helst använder den mobila 
uppkopplingen till utomlands svarar 62 procent att man helst kollar sina privata mail. På andra plats vad man 
helst gör med sin mobila uppkoppling utomlands kommer användandet av sociala medier, 62 procent anger 
detta. På tredjeplats kommer att nöjessurfa enligt 59 procent.  
 
I nedanstående tabell redovisas Telias trafikökning under påsken i några av de mest populära turistländerna 
i Europa. 
 

Resmål: Ökning påsken 2012 jämfört med påsken 2011: 

Italien 96 % 

Frankrike 140 % 

Spanien 150 % 

Österrike 260 % 

  
För mer information, kontakta gärna Telias presstjänst på 0771 77 58 30 eller besök  
vårt nyhetsrum nyheter.telia.se. 
 
*Fakta om Telia Trends 
Telia har sedan fem år tillbaka publicerat insiktsfulla analyser i årliga trendrapporter. 2011 var första året för Telia Trends i app-format, 
vilket ytterligare har förbättrat undersökningens aktualitet. Trends är ett nytt sätt för Telia att föra en dialog med sina användare och 
samtidigt undersöka de senaste trenderna. Genom ett antal större temabaserade undersökningar och flera riktade snabbfrågor som 
besvaras kan Telia Trends varje år generera snabba, relevanta och ständigt aktuella trendanalyser – och det är användarna av Trends 
som är basen för detta. Trends finns nu som applikation för iOS, Android, Symbian och som mobil webbsida. Appen är gratis att ladda 
ner och är tillgänglig för alla. Förutom Trends i Sverige har Telias moderbolag TeliaSonera lanserat tjänsten i ytterligare 11 länder där 
koncernen är verksam. Detta möjliggör många intressanta globala jämförelser kring trender inom telekom. På denna fråga har ca 700 
personer svarat på mellan 2012-03-31 och 2012-04-03. 
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