2020-09-04 09:50 CEST

Nytt trendbrott för
sommaren 2020 seniorerna surfar som
aldrig förr
Enligt ny data från Telia har trenden med längre mobilsamtal fortsatt även
under sommaren. Nytt trendbrott är dock att surfandet ökat betydligt bland

svenskarna jämfört med samma period förra året. De som har både pratat
och surfat mest är seniorerna, med 20 procent längre samtal och hela 26
procent mer surf i Telias nät.
I våras pratade vi mer och längre via vanliga mobilsamtal jämfört med
samma period 2019 och trenden för långa samtal har hållit i sig. Mellan
vecka 26 och 33 noterades en ökning på 11 procent och en toppnotering
under vecka 30 på 18 procent. Störst ökning stod våra seniorer för med 20
procent längre samtal än året innan. Samtidigt surfade svenskarna i snitt 21
procent mer och som mest under vecka 33 med 28 procent. Även här var det
seniorer som är 65 år eller äldre som stod för den största ökningen, med
hela 26 procent mer surf jämfört med samma period 2019.
- Det är verkligen fantastiskt att se att allt fler äldre spenderar mer tid på
nätet. Det finns en digital klyfta som är ett problem och som vi jobbar
mycket med att förbättra. Att hjälpa fler äldre in i det digitala livet är något
som ligger oss varmt om hjärtat. Det är något vi satsar på och därför känns
det här resultatet oerhört positivt, Henrik Lönnevi, chef för
konsumentaffären på Telia
Sett till regionala skillnader har stockholmare och norrbottningar surfat
mest. De som seglat upp på topplistan för långa samtal under sommaren är
däremot Gotland och Blekinge.
Dataanvändning (vecka 26 till 33):
Norrbotten: 26%
Stockholm: 26%
Jämtland/Härjedalen: 25%
Södermanland: 24%
Västmanland: 24%
Västernorrland: 23%
Östergötland: 23%
Riket: 21%
Dalarna: 21%
Uppsala: 21%
Värmland: 21%
Västerbotten: 20%

Gotland: 19%
Västra Götaland: 19%
Örebro: 19%
Gävleborg: 18%
Blekinge: 17%
Kronoberg: 16%
Skåne: 15%
Jönköping: 15%
Kalmar: 14%
Halland: 12%
Samtalslängd (vecka 26 till 33):
Gotland: 13%
Blekinge: 13%
Halland: 12%
Norrbotten: 12%
Riket: 11%
Stockholm: 11%
Uppsala: 11%
Gävleborg: 11%
Värmland: 11%
Södermanland: 11%
Jämtland/Härjedalen: 11%
Västmanland: 11%
Västernorrland: 11%
Västra Götaland: 11%
Kronoberg: 11%
Västerbotten: 11%

Dalarna: 10%
Jönköping: 10%
Kalmar: 10%
Skåne: 10%
Östergötland: 10%
Örebro: 9%

Om Telia
I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för fler människor. Det är vårt
arv, vår framtid och vårt samhällsansvar. Med cirka 21000 medarbetare i sju
länder, varav 4 700 kollegor i Sverige, erbjuder vi den bästa uppkopplingen
i de bästa näten och fortsätter att investera och innovera för ett mer digitalt
och hållbart samhälle. Från torpet till storstaden, kontoret till
vardagsrummet och från vårdcentralen till bussresan skapar vi en bättre
vardag. Välkommen till Telia – välkommen till Folknätet.
Läs mer på www.telia.se
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