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Tre trender för 2021 
Då 2020 dominerades av social distansering, isolering och distansarbete ökade  
den digitala användningen på alla fronter, och i alla åldrar. Även om pandemin 
fortfarande lever kvar, kretsade stora delar av 2021 av en anpassning till det nya 
normala. Under året har vi därför tittat närmare på vårt digitala beteende för att se 
vilka vanor som kommer att bestå, vilka nya trender som växer sig starkare och vilka 
utmaningar som fortfarande inte är lösta. Men framför allt har vi djupdykt i hur dessa 
beteenden sett ut på såväl kommunal som regional nivå och i olika åldersgrupper.
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Sedan millennieskiftet och fram till för något år sedan var 
trenden tydlig – vi pratar allt mindre i telefon. Mellan 2000 
och 2017 sjönk vår totala tid i telefonen med en tredjedel, 
enligt Post- och telestyrelsen (PTS). Att vi spenderade allt 
mindre tid på telefonsamtal var en naturlig utveckling sett 
till hur kommunikationslandskapet utvecklat sig. 

Telefonsamtalet  
gör comeback

…Så mycket mer pratade  
vi i mobilen under 2021.

+9,7 %
För 20 år sedan var telefonsamtalet ett nödvändigt nav  
för våra sociala liv. Detta nav har sedan dess delvis ersatts 
av andra meddelandetjänster och appar. Utvecklingen  
fick många att dra samma slutsats: snart pratar ingen  
i telefon längre. 

Men i samband med pandemin fick telefonsamtalen ett 
uppsving. Enligt PTS ökade antalet trafikminuter i mobil-
näten med 11 procent under 2020, vilket var den snabbaste 
ökningen på många år. Telenors egna siffror visar att trenden  
inte bara har hållit i sig, utan även vuxit under 2021. Ökningen 
under det senaste året har nämligen varit nästan lika stor 
som året innan. Och mobilsamtalen blir inte bara fler, utan 
även längre. Det tyder på att telefonsamtal inte enbart  
varit ett kommunikationsverktyg, utan även blivit ett  
allt viktigare sätt att umgås på. 
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För ett drygt decennium sedan gick debatten varm om  
hur medie- och underhållningsbranscherna skulle påverkas  
av den så kallade ”gratisgenerationen”, det vill säga unga 
som bedömdes vilja ha gratis tillgång till film och musik 
digitalt. Men de senaste åren har det skett en revolution  
av den digitala betalningsviljan. Och trenden har vuxit  
sig starkare under pandemin. 

På bara fem år har andelen vuxna som prenumererar på 
streamingtjänster ökat från 38 till 64 procent (Svenskarna 
och internet). Och ökningen drivs av de unga. Idag betalar  
hela 85 procent av 18–29-åringar för strömmande video- 
tjänster. I kontrast till hur debatten om “gratisgenerationen”  
såg ut för ett drygt decennium sedan, är det idag alltså de 
unga som betalar mest för digital underhållning.

Enligt Svenskarna och internet gick den digitala tv-
konsumtionen om den traditionella under pandemiåret. 
Telenors egna siffror visar att denna trend bara ökar. Under 
2021 har den genomsnittliga streamingen ökat med mer  
än en timme om dagen per hushåll. 

Andel av vuxna som prenumererar  
på streamingtjänster

Streamingen tar över

Källa: Svenskarna och internet 2021

2016 2021

38 %

64 %

4/13

telenor.se



De senaste åren har det digitala utanförskapet minskat 
bland de äldre i samhället. Detta blev extra tydligt under 
pandemin. När många äldre isolerade sig ökade de digitala 
kontakterna. Telenors egna data visade då att personer 
över 70 år tillhörde de som ökade sitt mobilsurfande  
allra mest under 2020.  

Det senaste året har mobilsurfandet ökat i alla ålders-
grupper, och personer i åldrarna 50-70 år börjar nu på 
riktigt att surfa ikapp de yngre. Även seniorsurfandet fort-
satte att växa under 2021. Men vi har fortfarande kvar en 
hel del utmaningar vad gäller det digitala utanförskapet. 
Inte minst kopplat samhälls- och myndighetskommunikation.  

Enligt Svenskarna och internet 2021 använde hela  
96 procent av internetanvändarna e-tjänster under det 
gångna året. Allra mest användes Skatteverkets och sjuk-
vårdens e-tjänster, som cirka 8 av 10 svenskar använde. Men  
de som inte hade använt e-tjänster utgjordes i huvudsak av 
samhällets äldre. Och enligt studien kan exempelvis bara 
fyra av tio av de äldsta logga in på 1177 på egen hand.  
Samtidigt var ökningen av mobilsurf hälften så stor bland 
70-plussare som för befolkningen i övrigt under 2021. Det 
digitala gapet till de äldsta i samhället är därför, trots stora 
landvinningar de senaste åren, en viktig fråga framåt. 

Seniorsurfandet ökar –  
men utmaningarna finns kvar 

Så mycket mer mobilsurfade  
vi under 2021. 

Så mycket mer mobilsurfade  
70-plussare i Sverige under 2021.

8,2 % 4,1 %
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De restriktioner som infördes i samband med coronapandemin fick mobilsamtalen 
att öka kraftigt under 2020. Men trots att restriktionerna har lättat under 2021 har 
vår tid i telefonerna inte bara hållit sig kvar på samma höga nivåer, utan till och 
med ökat. 61–70-åringar är den åldersgrupp vars totala samtalstid har ökat mest 
under året, med 13,7 procent. Ur ett geografiskt perspektiv är det de norrländska 
regionerna som alltjämt pratar mest och längst i mobilen.  

2021 i siffror
Utifrån aggregerad och anonymiserad data bland över en miljon användare i Sverige 
har Telenor kartlagt hur det digitala beteendet såg ut på en generell nivå under 2021.  
I studien har vi jämfört statistik från perioden 1 januari till 25 oktober 2020, med perioden  
1 januari till 25 oktober 2021. Den lokala datan baseras på hur aktiviteten sett ut på de 
geografiska platserna, och åldersjämförelserna baseras på abonnemangstecknaren. 
Kartläggningen visar att även om våra vanor blir allt mer digitala, finns fortfarande 
stora skillnader inom landet.

Mobilsamtal
Vi pratar mer och längre i telefon 

Det genomsnittliga telefonsamtalet blir längre

70-plussare har längst telefonsamtal… …Men unga vuxna pratar mest i telefon totalt

3,75 minuter 

4,01 minuter 

+9,7 %
…Så mycket mer pratade  
vi i mobilen under 2021.

2020

2021

18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-70 år 70+ år

4,08 m 3,84 m
3,48 m

4,01 m
4,71 m

5,39 m

18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-70 år 70+ år

384,45 m
344,12 m

289,18 m 299,11 m 282,29 m 269,31 m

Genomsnittligt antal minuter per månadGenomsnittligt antal minuter per samtal
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Regionerna med kortast genomsnittlig samtalstid

Region Procentuell ökning av total samtalstid

Jämtland 13,2%

Blekinge 11,8%

Värmland 11,6%

Uppsala 11,3%

Gävleborg 10,9%

Kalmar 10,9%

Västernorrland 10,8%

Gotland 10,6%

Halland 10,5%

Jönköping 10,4%

Region Genomsnittligt samtal i minuter

Jämtland

Stockholm

4,56 min

3,84 min

Västerbotten

Södermanland

4,45 min

3,84 min

Norrbotten

Västmanland

4,42 min

3,97 min

Kalmar 4,37 min

Kronoberg 4,31 min

Värmland 4,31 min

Gotland 4,28 min

Västernorrland 4,26 min

Örebro 4,17 min

Uppsala 4,15 min

Invånarna i de norrländska regionerna är de som har längst mobilsamtal i Sverige,  
där Jämtland, Västerbotten och Norrbotten tar de tre pallplatserna. Det genom-
snittliga telefonsamtalet bland jämtlänningar, som toppar listan, är 4,56 minuter. 

Invånarna i Jämtland är också de som har ökat sin samtalstid mest i Sverige. 
Deras totala samtalstid per månad har ökat med 13,2 procent i snitt per person. 

Norrlänningar pratar  
längst i telefonen

Jämtlänningarnas  
samtalstid har ökat mest

Topp 10

Topp 10

…Och stockholmarna kortast

13,2 %
Jämtlands totala samtalstid per månad  
har ökat med 13,2 procent i snitt per person. 

4,56 min
Är det genomsnittliga telefonsamtalet  
bland jämtlänningar, som toppar listan.
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Kanske har ofrivillig isolering och pandemi  
ändå inneburit att många av oss kommit närmare 
varandra. När vi inte kunde ses pratade vi mer i 
telefon – och det har hållit i sig. Många med mig 
har vant sig vid att kommunicera via Teams eller 
andra videomötesverktyg, men reflekterat över 
att telefonsamtalet är mer personligt. Oavsett 
vilken kanal vi använder blir det viktigt med upp-
koppling, täckning och stabilt nät. Jag hoppas att 
detta är en indikation på att vi tar oss mer tid för 
varandra och att det är en trend som består  
även efter pandemin.

Andres Suazo
Chef för konsumentprodukter  
på Telenor Sverige

Region Genomsnittligt antal minuter  
per månad/användare 

Västernorrland Gotland335,9 min 269,6 min

Gävleborg Västmanland334,1 min 289,4 min

Örebro Södermanland316,9 min 291,3 min

Jämtland 316,2 min

Stockholm 316,0 min

Norrbotten 314,4 min

Kalmar 312,4 min

Jönköping 312,2 min

Värmland 311,9 min

Dalarna 311,8 min

Även när det kommer till den totala tiden i telefon är det en norrländsk region som 
pratar mest. Invånarna i Västernorrland pratar i mobiltelefon nästan 336 minuter i 
snitt varje månad, tätt följda av invånarna i Gävleborg och Örebro. 

Men västernorrlänningar  
pratar mest i telefon

Topp 10 …Och gotlänningarna pratar minst i mobilen

Regionerna med kortast total samtalstid per månad
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Antal timmar per dag och hushåll Antal timmar per dag och hushåll Kommun

Regionerna med minst antal timmar per dag och hushåll 

Norrköping

Västerbotten

5,62 h/dag

3,07 h/dag

Örebro

Gotland

5,35 h/dag

3,19 h/dag

Västerås

Jämtland

5,26 h/dag

3,61 h/dag

Kalmar 5,06 h/dag

Eskilstuna 5,02 h/dag

Nacka 4,83 h/dag

Linköping 4,62 h/dag

Stockholm 4,45 h/dag

Uppsala 4,39 h/dag

Kristianstad 4,28 h/dag

Hushåll i Västernorrland är de som driver upp streamingsnittet allra mest. Till-
sammans med Västmanland och Örebro är de ensamma om att streama mer än fem 
timmar om dagen per hushåll. På kommunnivå toppar Norrköping listan tätt följt av 
Örebro och Västerås.  

Västernorrlänningar  
streamar mest i Sverige

Topp 10

Men grannregionen Västerbotten streamar allra minst

Topp 10

Att smittspridningen sjönk och restriktionerna lättade under 2021 var inget som märk- 
tes av i streamingsiffrorna. Istället streamade det genomsnittliga hushållet mer än en  
timme mer om dagen under 2021, jämfört med året innan. Listorna avser streaming  
via Telenor Stream och de hushåll som använt tjänsten under den angivna perioden. 

Streaming
Det digitala tittandet ökade med över en timme om dagen  

Så mycket ökade streamingen hos  
Telenors kunder under 2021.

38 %
20

21
20

20

4,4 h

3,2 h

Antal timmar per dag och hushåll

Region

Västernorrland 5,83 h/dag

Västmanland 5,47 h/dag

Örebro 5,34 h/dag

Norrbotten 4,97 h/dag

Kalmar 4,95 h/dag

Östergötland 4,9 h/dag

Värmland 4,78 h/dag

Södermanland 4,57 h/dag

Stockholm 4,49 h/dag

Blekinge 4,49 h/dag
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Serier

Filmer

Genom att titta närmare på hur konsumtionen av icke-
linjär underhållning har sett ut, det vill säga via play-
kanaler, kan vi också se vilka genrer och format som är 

populärast. Statistiken visar en klar seger för dramainnehåll, 
vilket upptar 52 procent av konsumtionen. Ungefär tre 
fjärdedelar av tittandet består av serier.  

Drama och serier  
populärast att streama

Att streamingen ökar så pass mycket har  
troligen flera orsaker. Antalet streamingtjänster 
per hushåll har till exempel fortsatt att öka under  
året. Delvis till följd av att det har lanserats fler 
streamingtjänster under den här perioden med 
starka erbjudanden. Det kan även vara så att hus-
hållen lägger till fler enheter för utökat användande  
inom familjen. På Telenor har vår förbättrade 
användarupplevelse och stabilitet i streaming-
tjänsten bidragit till att kunderna streamar mer än 
tidigare. I slutet av förra året lanserade vi dess-
utom ett renodlat streamingpaket utan krav på 
en digitalbox, vilket bidragit till att fler använder  
tjänsten som primär tv-lösning. Det här är en trend  
som jag inte tror kommer avta. Det är en lyx att 
kunna titta när du vill på vad du vill. Själv väljer 
jag helst en spännande serie när dagens  
måsten är avklarade. 

Hanna Idstam 
TV- och mediechef på Telenor Sverige 

Drama – 52 %

Komedi – 16 %

Action – 10 %

Barn – 8 %

Thriller – 7 %

Kriminal – 4 %

Dokumentärer – 3 %

Populäraste kategorierna  
att streama on demand

76%

24%
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Trots en mycket stark ökning av mobilsurfandet under 2020, fortsatte ökningen 
under 2021. Fortfarande är det de yngsta målgrupperna som mobilsurfar allra mest,  
men de som befinner sig i åldrarna 41-70 år fortsätter att knappa in på de yngre. 
Allra mest ökade mobilsurfandet bland 51-60-åringar. Samtidigt har trenden från 
de senaste åren, där mobilsurfandet ökat mest bland de äldsta, brutits under 2021. 
70-plussarnas mobilsurf ökade med 4,1 procent under det gångna året, vilket  
kan jämföras med 8,2 procent för riket i helhet.  

Mobilsurf
Vi surfar allt mer – men ökningen hos de äldsta avtar

Åldersgrupperna som mobilsurfar mest Åldersgrupperna som ökat sin mobilsurf mest

Så mycket mer mobilsurfade  
vi under 2021. 

8,2 %

18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-70 år 70+ år

8,2 %

5,7 %

9,4 %

11,2 %

9,6%

4,1 %

18-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-70 år 70+ år

27,5 GB

24,0 GB 23,4 GB
19,8 GB

11,4 GB

4,8 GB

Mängd GB per månad i snitt Procentuell ökning av mobilsurf  
under 2021, jämfört med ifjol

Så mycket mer mobilsurfade  
70-plussare i Sverige under 2021.

4,1 %
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Kommun

Region

Av de tio kommuner i Sverige där invånarna mobilsurfar mest återfinns hela  
sju stycken i norra Sverige. Allra mest mobilsurfar invånarna i Lycksele, som 
använder nästan 45 GB i månaden i snitt. Detta kan jämföras med Vindeln  
på andraplats, vars månadssurf uppgår till 38,5 GB. Bland regionerna  
toppar Jämtland listan, tätt följd av Örebro och Kalmar.  

Norrländska kommuner  
mobilsurfar mest

Topp 10: Kommunerna som mobilsurfar mest

…Men på Gotland är mobilsurfandet minst

Topp 10: Regionerna som mobilsurfar mest

GB/månad

GB/månad

Lycksele

Jämtland

Gotland

44,8 GB

23,4 GB

14,8 GB

Vindeln

Örebro

Västerbotten

38,5 GB

22,2 GB

16,1 GB

Kiruna

Kalmar

Norrbotten

36,9 GB

21,5 GB

16,8 GB

Krokom

Jönköping

36,1 GB

20,8 GB

Robertsfors

Södermanland

35,1 GB

20,3 GB

Laxå

Västra Götaland

34,1 GB

20,1 GB

Överkalix

Värmland

34 GB

20,1 GB

Töreboda

Västernorrland

33,7 GB

20 GB

Malå

Blekinge

33,5 GB

19,9 GB

Härjedalen

Stockholm

32,3 GB

19,6 GB

Regionerna som mobilsurfar minst

Lycksele

Vindeln

Kiruna

Krokom

Robertsfors

Laxå

Töreboda

Överkalix

Härjedalen

Malå
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Region Region

När man istället för det totala mobilsurfandet tittar 
närmare på vilka regioner som har ökat sin mobilsurf  
mest under 2021 återfinns de flesta i landets sydligare 
delar. Allra mest ökar dock surfandet på Gotland, som  
dock fortfarande surfar minst av regionerna, med en 
12-procentig ökning jämfört med föregående år. 

Mobilanvändningen på Gotland ökade markant under 
sommarmånaderna, med hela 62 procent, vilket tyder på  
att ökningen för helåret bygger på att turisterna kom tillbaka 
till ön under 2021. I både Västerbotten och Jämtland har 
mobilsurfandet faktiskt minskat, med 2,5 respektive  
6,2 procent. 

Mobilsurfandet ökar mest i syd

Topp 10: Regionerna som ökar  
mobilsurfandet mest

Regionerna som inte ökade  
mobilsurfandet under 2021

Digitaliseringen tog ett jättekliv under pandemin 
när fler människor började använda ny teknik. 
Min mamma och hennes väninnor har exempelvis 
haft middagar via Teams. Att stora delar av befolk- 
ningen kan dra nytta av digitala tjänster ökar också  
incitamenten att utveckla relevanta tjänster för 
fler grupper. Teams-middagarna kommer att bli 
smidigare med nyare tekniker som ger bättre 
kvalitet, men vi kommer också att se nya tjänster 
som fyller helt nya behov. Det såg vi när vi lanserade  
4G – och nu är vi på väg in i nästa skifte med 5G. 
Men visst har vi en bit kvar att gå för att vara mer 
inkluderande. Vi kan inte bara förlita oss på att  
vi har den bästa tekniken, utan måste också  
förstå användarna. 

Sara Kebert
Nätexpert på Telenor Sverige

Procentuellt Procentuellt

Gotland Jämtland+12,1 % - 6,2 %

Kalmar Västerbotten+ 11 % - 2,5 %

Stockholm Norrbotten+ 10,7 % 0 %

Jönköping + 9,8 %

Östergötland + 9,3 %

Södermanland + 9,1 %

Skåne + 9,1 % 

Västra Götaland + 8,8 %

Kronoberg + 7 %

Halland + 6 %
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