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Tele2 öppnar ett online buffringmuseum  
 
 
 
Buffringssymbolen – den snurrande symbolen som visas när innehållet laggar på din mobil–  är snart 
ett minne blott. Med Tele2:s utbyggda 5G kommer mobilnätets kapacitet öka och framöver bli upp till 
10 gånger snabbare och göra symbolen till historia. Tele2 öppnar nu ett buffringmuseum online för att 
bevara symbolen för framtida generationer. Dessutom kommer symbolen även ställas ut i en 
specialbyggd monter i den nyöppnade Tele2-butiken på Kungsgatan 35 i Stockholm som blir ett pop-
up museum.  
 

 
 
Enligt en undersökning gjord av Infostat under oktober 2022, så uppger 82 procent av svenskarna att de 
någon gång störts av att mobilen laddar appar och websidor långsamt och 64 procent uppger att de 
någon gång då och då eller ännu oftare inte gör det som de har tänkt göra med mobilen för att det 
buffrar.* 
 
Med 5G ökar mobilnätets kapacitet och kommer bli upp till 10 gånger snabbare och buffringsymbolen 
kommer förhoppningsvis bli en ovanlig syn. Tele2 öppnar därför ett digitalt buffringmuseum där 
besökarna kommer kunna se symbolen i generationer framåt.  
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– 5G är inte bara högre hastigheter utan även kortare svarstider vilket gör att 
buffrandet blir ett minne blott och det är därför som vi har öppnat buffringmuséet.  Nu 
jobbar vi med att göra denna nya teknik tillgänglig för våra kunder  med målsättningen 
att bygga Sveriges bästa och snabbaste 5G-nät,  säger Oscar Karlsson, kommersiell 
chef, Tele2.  
 

Runt om i Stockholm kommer initiativet att  synas med start från idag och en monter med 
buffringsymbolen kommer att finnas i den nya Tele2-butiken på Kungsgatan 35. 
 
*Undersökningen från Infostat gjordes i oktober 2022  med 1 600 svenskar som slumpmässigt 
rekryterades och tillfrågades i en webbpanel. Hastigheten i vårt mobilnät varierar alltid på vilken ort och 
plats du befinner dig på, vilken mobil/utrustning du har och hur många andra som är uppkopplade mot 
nätet samtidigt. 
 
Besök buffringmuseum här.  
Se filmen om buffringmuseum här 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Fredrik Hallstan, Head of PR, Tele2, +46 761 15 38 30 / fredrik.hallstan@tele2.com 
 
Följ Tele2 på vårt pressrum: www.tele2.com/sv/media 
 
 
 

 
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. 
 

 


