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PRESSMEDDELANDE 
 

Tele2s kommunikations- och hållbarhetsdirektör 
Viktor Wallström lämnar bolaget 
 
Stockholm – Tele2 AB (”Tele2“) (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) tillkännager idag att Viktor 
Wallström lämnar sin tjänst som kommunikations- och hållbarhetsdirektör för att ta sig an rollen som 
kommunikations- och varumärkesdirektör på Saab. Processen för att hitta en ersättare har inletts. 
 
Viktor började på Tele2 2013 och kommer att fortsätta på bolaget till och med 30 september 2022 för 
att säkerställa en bra överlämning av arbetsuppgifter. En ersättare kommer att tillkännages så snart 
rekryteringsprocessen är klar.  
 
- Jag vill tacka Viktor för hans hängivenhet till Tele2 under många år. Jag har uppskattat vår goda dialog 
och att få se hållbarhetsfrågorna integreras så väl i bolaget. Viktor förtjänar mycket beröm för det. Jag 
önskar Viktor stort lycka till i sin nya roll!, säger Kjell Johnsen, vd på Tele2.  
 
- Det är svårt att summera nio år, men det djupa engagemanget och vinnarattityden hos alla 
medlemmar i Tele2-familjen är sannerligen unik. Jag är mest stolt över teamet som jag har haft äran att 
leda, och vad vi åstadkommit i allt från att kommunicera en av Sveriges största 
bolagssammanslagningar till att ta en ledande industriposition inom hållbarhet. Nu ser jag fram emot att 
ta mig an nya utmaningar och att fortsätta följa Tele2s framgångar från sidlinjen, säger Viktor Wallström, 
kommunikations- och hållbarhetsdirektör på Tele2. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Samuel Maher, tillförordnad Corporate Communications Manager, telefon: +46 73 159 55 02 
 
 
Tele2s syfte är möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi 
fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra 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 2021 
omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste 
nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com. 
 
 
  


