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Nio av tio mobiltelefoner och surfplattor får 
ett andra liv via Tele2s återvinningsprogram 
 
Nära hälften av alla svenskar har en mobiltelefon hemma i byrålådan som inte används*. I 
samband med ”Återvinningens dag” den 29 september vill Tele2 därför uppmuntra alla som 
har en mobiltelefon eller surfplatta hemma som inte används att lämna in den till Tele2 för att 
ge den ett nytt liv. 
 
Att slänga elektronik på fel sätt har stor miljöpåverkan. Att istället lämna in en gammal 
mobiltelefon eller surfplatta till en Tele2-butik eller via tele2.se ger produkten chansen att helt 
eller delvis leva vidare. Som en del av företagets återvinningsarbete ges hela 90 procent av alla 
inlämnade teknikprylar ett nytt liv.  
 
– Tele2 har ett hållbarhetsperspektiv i allt vi gör. Att samla in gamla mobiltelefoner och 
surfplattor som inte används är ett självklart initiativ för oss som operatör och det finns 
värdefulla miljövinster att hämta. Många känner säkert igen sig i att ha teknikprylar hemma som 
inte används. Istället för att låta dessa fungerande produkter eller viktiga återvinningsdelar gå till 
spillo kan man lämna in dem till oss och låta någon annan få glädje av dem, säger Erik Wottrich, 
global hållbarhetschef på Tele2. 
 
Produkter som lämnas in till Tele2 utvärderas genom att kontrollera funktion och eventuella 
skador. Eventuellt kvarvarande innehåll raderas och därefter kan mobiltelefonen eller surfplattan 
få ett andra liv. I de fall produkten inte fungerar hanteras den på komponentnivå där material 
sorteras och återanvänds. Om det inte är möjligt så återvinns det.  
 
Värdet av en produkt som lämnas in beräknas och summan går antingen att skänka till stiftelsen 
”Reach for Change”, som Tele2 är en av huvudsponsorerna till, eller så kan kunden välja att 
använda värdet direkt i butik. Till exempel kan priset för en ny mobiltelefon reduceras, vilket är 
en fördel både för den personliga ekonomin och miljön då den trasiga produkten återvinns på 
ett så hållbart sätt som möjligt 
 
*http://www.mynewsdesk.com/se/tradera/pressreleases/svenskar-laegger-1000-lappar-paa-hyllan-naer-de-koeper-
ny-mobil-2702664 
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Presskontakt  
Louise Ekman, Head of B2C Communications, Tele2, +46 70 5222 117 / louise.ekman@tele2.com  
Följ Tele2 på vårt pressrum: http://om.tele2.se/sektion/pressrum/ 
 

TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade 
utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. 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.  


