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Spider-Man 3-feber smittar av sig på Tele2s mobila topplista 
 
Idag har filmen Spider-Man 3 Sverigepremiär och det ser ut att ha inspirerat Tele2s 
kunder. Mobilspelet Spider-Man 3 går nämligen rakt in på förstaplatsen på listan över mest 
nedladdade spel och petar därmed ned Ball Rush 2 som legat etta två månader i rad.  
 
Att lyssna på ljudböcker i mobilen har ökat kraftigt under den gångna månaden. 
Nedladdningen av böcker via BOKiLUR ökade med 35 procent i april jämfört med i mars. 
För tredje månaden i rad består listan enbart av svenska författare och Leif GW Persson 
behåller förstaplatsen med Linda - som i Lindamordet.  
 
– En skön vårpromenad i solen och en bra ljudbok att lyssna på i mobilen verkar vara en 
kombination som kunderna gillar. Aktuella händelser som melodifestivalen, 
Sverigeaktuella artister och filmpremiärer ser också ut att ha stort inflytande på vilket 
innehåll som är mest eftertraktat i mobilen, säger Thomas Ekman, ansvarig för 
privatmarknaden på Tele2.  
 
Vad gäller musik domineras topp-5-listorna fortfarande av svenskt innehåll. Även de 
utländska bidragen i topplistorna har Sverigeanknytning. Shakira var i Globen i mars, 
Beyonce sjöng i Globen igår och Justin Timberlake står i samma arena i juni.  
 
Topplistan april, mest nedladdade innehållet på Tele2s mobila portal:
(Förra månadens placering inom parentes) 
 
Mobil-tv-kanaler 

1. SVT (1) 
2. TV3 TO GO (3) 
3. TV4 Nyheterna (2) 
4. ZTV TO GO (5) 
5. MTV Music (Ny) 

 
Ljudböcker 

1. Linda - som i Lindamordet – Leif GW Persson (1) 
2. Madame Terror – Jan Guillou (Ny) 
3. Självkänsla Nu – Mia Törnblom (2) 
4. Nobels testamente – Liza Marklund (3) 
5. Fotografens död – Henning Mankell (Ny) 

 
Nedladdade låtar  

1. Marie Lindberg – Trying To Recall (Ny) 
2. Danny – Tokyo (1) 
3. Måns Zelmerlöw – Cara Mia (Ny) 
4. Justin Timberlake - My Love (2) 
5. Kobojsarna - Sång Om Ingenting (1) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Spel 

1. Spider-Man 3 (Ny) 
2. Ball Rush 2 (1) 
3. Trivial Pursuit 2 for 1 (Ny) 
4. Arcadepark VOL 2 (5) 
5. Sonic Jump (Ny) 

 
Ringsignaler  

1. Markoolio – Ingen sommar utan reggae (Ny) 
2. Beyonce and Shakira – Beautiful Liar (1) 
3. Måns Zelmerlöw – Cara Mia (3) 
4. Frida – Dunka Mig Gul & Blå (Ny) 
5. The Ark – The Worrying Kind (2) 

   
Ringuppsignaler 

1. Ringback FX – Just nu är det många som ringer (2) 
2. Vikingarna – Leende guldbruna ögon (Ny) 
3. Torgny Melins – Snart är det lördag igen (Ny) 
4. Ringback FX – Tack för att du väntar… du har plats 43432 i kön (3) 
5. Cascada – Everytime we touch (4) 

 
Mer information om innehållet på Tele2s mobila portal, se mobil.tele2.se eller www.tele2.se/mobil.   
_____________________________________________________________________ 
För mer information, vänligen kontakta:  
Thomas Ekman, ansvarig för privatmarknaden på Tele2 Sverige AB, tel. 08-56 26 47 07 
eller Tele2 Mediaservice 08-56 26 46 26 
 
Tele2 är Europas ledande alternativa telekomoperatör. Vårt uppdrag är att leverera billig och enkel 
telekom. Tele2 strävar efter att alltid erbjuda marknadens bästa priser. Vi har 29 miljoner kunder i 22 
länder. Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom fast och mobil telefoni, bredband, datanät och kabel-
TV. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993, har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla 
statliga monopolen. Tele2 är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. Under 2006 omsatte bolaget 50,3 
miljarder och uppvisade en vinst (EBITDA) på 5,7 miljarder kronor. 
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