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Tele2:s kundnöjdhet ökar för tredje året i rad 
 
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga mätning över operatörernas kundnöjdhet som 
offentliggjordes tidigare i dag visar växande siffror för Tele2, vars kundnöjdhet bland 
företagskunder ökar för tredje året i rad. På liknande sätt fortsätter Tele2 att slå 
branschsnittet bland privatkunderna. 

 
Tele2 går från 65,4 poäng till 66,1 poäng av 100 möjliga (+0,7) på företagsmarknaden. En 
ökning som ger Tele2 en andraplacering bland svenska operatörer, samtidigt som den 
genomsnittliga kundnöjdheten legat i stort sett stilla (+0,1). Mätningen visar att avståndet till 
förstaplatsen sammantaget minskat, vilket indikerar en allmän kvalitetshöjning. 
 
– Siffrorna för företagsmarknaden är ett kvitto på att våra företag och myndigheter värderar sitt 
partnerskap med oss högt, och att vår service och våra tjänster möter deras behov, säger 
Samuel Skott, VD Tele2 Sverige. 
 
Rapportens slutsatser visar att kunderna är allra mest nöjda med de mindre varumärkena, där 
Comviq ingår, och att Tele2:s sammantagna nöjdhetsresultat är högst bland de större 
aktörerna.  
 
– Vi är stolta över SKI-resultatet på både företagsmarknaden och privatmarknaden, men vi är 
aldrig helt nöjda. Kundnöjdhetsarbetet är naturligt för oss på Tele2 och med nöjda kunder kan 
vi växa och blir ännu starkare. Nu ska vi fortsätta möjliggöra digitalisering och uppkoppling för 
våra kunder, vilket vi ser att de uppskattar, avslutar Samuel. 
 
För mer information om SKI 2017 för mobil besök Svenskt Kvalitetsindex hemsida här. 
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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 nio länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat 

på NASDAQ OMX sedan 1996. Under 2016 omsatte bolaget 28 miljarder kronor och presenterade ett rörelseresultat 

(EBITDA) på 5,3 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2016. Följ 

@Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna. 
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