ANALYSENOTAT

Udgifter til telefoni og internet
halveret
 AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT

I løbet af de sidste 10 år er priserne på mobiltelefon og internet faldet kraftigt. På
baggrund af Energistyrelsens telestatistik har Dansk Erhverv beregnet betydningen af
de faldende priser for en almindelig familie med en internet forbindelse og to
mobiltelefonabonnementer.





Udgifterne for internet og mobiltelefon for en almindelig familie er halveret på
10 år. I samme periode er de samlede forbrugerpriser steget med ca. 17. pct.
I 2006 ville en familie årligt bruge ca. 3.000 kr. på mobiltelefon. I 2016 er
priserne faldet så markant at familien årligt kun skal betale ca. 1.900 kr. for det
samme abonnement.
I 2006 ville en familie årligt bruge ca. 5.500 kr. på en internet forbindelse. I
2016 betaler en familie blot ca. 2.300 kr. for en internet forbindelse. Endda er
hastigheden på forbindelse i 2016 flere gange hurtigere.

Figur 1

Udgifter til internet og mobiltelefon for en almindelig familie i 2006 og 2016
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Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Energistyrelsen
Note: En almindelig familie er antaget til at have to mobiltelefonabonnementer og en internetforbindelse.
Internetforbindelsen er i 2006 en bredbåndsforbindelse med min. 2.048/512 kbit/s, mens forbindelsen i 2016 er
en bredbåndsforbindelse med min. 10/1 Mbit
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 OM DETTE NOTAT
Redaktionen er afsluttet den 10. maj 2017.

 OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at
udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle
udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med
tydelig henvisning til Dansk Erhverv.

 KVALITETSSIKRING
Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører
egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines
i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring.

 KONTAKT
Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til økonom Kristian Skriver Sørensen på
kso@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6033.
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