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Konkurranse i mobilmarkedet



Vi gir forbrukerne makt og 
mulighet til å ta gode valg

2



Forbrukerrettighetene
Retten til
1. Trygghet
2. Å blir informert
3. Å velge
4. Å bli hørt
+ 
Personvern
Infrastruktur: Internett og strøm



Forbrukerpolitikk

Slik treffer vi forbrukerne

Digitale tjenester

Direkte dialog

Mekling og nemnd

Informasjon Internasjonalt



Positive trekk i mobilmarkedet
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Få aktører med sterk markedsmakt = duopol
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Vi er ikke alene



Begrenset konkurranse og høye priser
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Store forskjeller i pris og databruk mellom Norge og Sverige
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Kundeinntekt per måned

Norge Sverige

57% høyere
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Mobildata

Norge Sverige

50% høyere

MB per 
måned

Gjennomsnittlig inntekt per abonnement for mobiltelefoni (bedrift og privat) 
per måned i NOK. Mobilt bredbånd og tredjepartsinntekter inngår ikke. SEK 

er konvertert til historisk NOK med valutakurs fra Norges bank.

Datatrafikk per abonnement for mobiltelefoni (bedrift og privat) per måned. Tall 
for alle abonnementer inkl. rene taleabonnementer. Mobilt bredbånd og 

tredjepartsinntekter inngår ikke.



Koblingssalg er dårlig for konkurransen
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NKOM tar grep



• Legge til rette for tre 
landsdekkende mobilnett 

• Gjennomgang av 
rammevilkårene til aktører i 
mobilmarkedet som kun leier 
nett.

• Offentliggjøre statistikk om 
forbrukerne byttevaner i 
mobilmarkedet

• Vurdere dagens praksis med 
koplingssalg og innlåsing av 
forbrukere.

Stortingsmelding om bredbånd-, 
mobil- og internett-tjeneste



Sjekk forbrukerradet.no
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