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Tele2 först i Sverige att lansera eSIM-
uppkoppling direkt genom Windows 
 

Efter ett framgångsrikt samarbete med Microsoft stoltserar nu Tele2 som den första 
svenska operatören med stöd för den nya eSIM-tekniken för Windows-baserade 
enheter. Laptops och surfplattor med eSIM kommer att kunna ansluta till internet var 
som helst, utan extra hårdvara, direkt genom applikationen Mobile Plans i Windows 10. 

Tele2 och Microsoft har samarbetat intensivt för att utveckla alla aspekter som krävs för att 
erbjuda den nya tekniken. Från och med nu kan laptops och surfplattor med den senaste 
versionen av Windows 10 och ett inbyggt SIM-kort (eSIM) ansluta till Tele2s nät var som helst. 
Tekniken förväntas växa kraftigt och ingå i majoriteten nya laptops och surfplattor framöver, 
med ett ökande antal lanseringar under andra halvåret 2018. 
 
"Det här är definitivt nästa steg för ett smidigare och mer kopplat liv. eSIM gör det möjligt för 
dig att ansluta din enhet till internet var som helst, utan extra utrustning, WiFi-zon, eller 
uppkoppling med hjälp av mobilen", förklarar Joacim Rask, affärsutvecklingschef på Tele2. 
 
Långsiktigt kan eSIM avskaffa behovet av fysiska SIM-kort helt och hållet. Men även om 
mobiltelefoner, surfplattor och datorer är självklara för den nya tekniken så innebär detta 
möjligheter för långt fler enheter vi delar information med idag.  
 
"Antalet typer av produkter med internetanslutning ökar varje dag. Det finns redan 
uppkopplade bilar, glasögon och till och med halsband till hundar, men nästan allting kommer 
att vara uppkopplat i framtidens samhälle. Tele2 är en del av den här utvecklingen, vilket 
eSIM-samarbetet med Microsoft är ett tydligt exempel på, säger Joacim Rask. 
 

Utbudet av laptops och surfplattor med inbyggt eSIM-chip är fortfarande begränsat på den 

svenska marknaden, men förväntas öka snabbt de närmaste åren. Under tiden fortsätter 

Tele2s utveckling av stöd för andra enheter och teknologier. 

 
Se bifogade bilder för ett exempel på hur det kan se ut när en konsument ansluter till Tele2s 
internet med eSIM genom applikationen Mobile Plans i Windows 10. 
 

För mer information, vänligen kontakta:  
Joel Ibson, Externkommunikationsansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00 
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88 
 
 

http://www.tele2.com/
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__________________________________________________________________________ 

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT 
LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. 
Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det 
eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en 
tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder 
tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-
lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse 
genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2017 
omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För 
finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på 
Twitter för de senaste uppdateringarna.  
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