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Tele2s mobilnät bäst i test 
 
Tele2 har det bästa mobilnätet i Sverige enligt det internationellt ledande mobilnätstestet ”P3 
Mobile Benchmark 2019”.  
 
Det internationellt ledande mobilnätstestet ”P3 Mobile Benchmark” har nu publicerat resultatet 
från den senaste mätningen som genomförts mellan mars till augusti 2019, och Tele2s mobilnät 
rankas högst av alla operatörer i Sverige.  
 
Tele2 får totalt 913,4 poäng av 1 000 jämfört med operatören och tvåan i rankingen Telia, som 
når 906,2 poäng. Samtidigt får Tele2 även högst betyg vad gäller ”Uppladdningshastighet”, och 
vinner kategorin med nästan 48 procents marginal. 
 
– Jag är oerhört stolt över att vi på Tele2 återigen utmanar våra konkurrenter genom att erbjuda 
kunderna det bästa mobilnätet i Sverige. Det är ett resultat av intensivt och dedikerat arbete av 
våra fantastiska medarbetare, och ett bevis på att vi driver utvecklingen av ett mer digitalt 
samhälle. Just nu fokuserar vi på att förbättra och förbereda vårt nät inför lanseringen av 5G, 
och det är glädjande att se att arbetet ger så fina resultat, säger Anders Nilsson, vd på Tele2-
koncernen. 
 
Mobilnätstestet genomförs av den internationella marknadsledaren inom mobila jämförelser, 
”P3”. Resultatet baseras på 210 miljoner mätpunkter av röst- och dataprestanda hos 29 300 
mobilanvändare i Sverige. Läs mer om testet här. 
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TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade 
utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 
1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och 
fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom 
kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 
omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en underliggande EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och 
finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.  


