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PRESSMEDDELANDE 

 

Tele2 och Elisa inleder samarbete för att 
förbättra telekomtjänster för företag i Norden 
 
 
Stockholm –Elisa, en finsk pionjär inom telekommunikation och digitala tjänster, och den 
svenska telekomutmanaren Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) har 
inlett ett samarbete som möjliggör effektivare hantering av kommunikationslösningar för de 
båda företagens kunder i Norden. 
 
Samarbetet gör det möjligt för företag som har verksamhet i flera länder i Norden att ha en 
partner för kommunikation och IT-tjänster, vilket möjliggör en gemensam monitorering av 
kundens tjänster. Samarbetet gör det också möjligt för Elisa och Tele2 att ge kunderna en bättre 
servicehantering och vid behov en snabbare felhantering. 
 

- Samarbetet med Tele2 är perfekt för Elisa. Förutom att ha en gemensam 
servicehantering, så delar Elisa och Tele2 också gemensamma värderingar. Sverige är 
en stor marknad med flera företag som bedriver verksamhet både i Sverige, Finland och 
globalt. Sammantaget kompletterar samarbetet vårt globala partnernätverk utmärkt. 
Med nätverksautomation och end-to-end-servicehantering kan vi nu hjälpa kunderna 
att hantera deras verksamhet runtom i Norden, säger Timo Katajisto, verkställande 
direktör, företagskunder från Elisa. 

 
- Samarbetet med Elisa gör det möjligt för våra företagskunder att använda våra  
tjänster för obegränsad kommunikation i Norden. Elisa är den första operatören i 
Finland som lanserar 5G och i kombination med vårt enastående fasta och mobila 
nätverk är jag övertygad om att vi tillsammans kommer att bli en mycket stark och 
attraktiv aktör på den nordiska telekommarknaden, säger Fredrik Stenberg, chef för 
stora företag på Tele2. 

 
Samarbetet möjliggör att företag som gör affärer både i Sverige och Finland kan få 
skräddarsydda tjänster där de kan använda antingen lokala eller globala tjänster. Samarbetet 
inkluderar även  mobila tjänster och roaming i båda länderna. 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Fredrik Hallstan, Head of B2B and Fixed Communications Communications Tele2, Phone: 
+46 761 15 38 30/fredrik.hallstan@tele2.com 
Elisa Mediadesk, mediadesk@elisa.fi, tel. +358 50 305 1605 
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Om Elisa 
Elisa är föregångare inom telekommunikation och digitala tjänster. Vi tillhandahåller service för 
2,8 miljoner privatpersoner och företag samt offentliga organisationer, och har över 6,3 miljoner 
abonnemang i vårt täckande nät. Samarbetet med bland annat Vodafone möjliggör 
internationellt konkurrenskraftiga tjänster. Våra huvudsakliga marknadsområden är Finland och 
Estland, och vi tillhandahåller även digitala tjänster på den internationella marknaden. Elisas 
aktie är noterad på Nasdaq Helsinki, år 2019 omsatte vi 1,84 miljarder euro och hade 4 900 
anställda. Eftersom vi är en ansvarsfull finländsk marknadsledare styrs vår verksamhet av en 
kontinuerlig verksamhetsförbättring. Mer information finns på www.elisa.fi, Facebook 
@elisasuomi och Twitter @ElisaOyj 
 
 
 
 
 
 

 
Tele2s vision är att bli the smartest telco in the world, creating a society of unlimited 
possibilities. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och 
dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, 
datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom 
kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq 
Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en underliggande EBITDA på 
9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida 
www.tele2.com.  


