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Användning av e-post



”Hur många jobbrelaterade e-postmeddelanden mottar och sänder du allt som 
allt under en normal arbetsdag?”

• Hälften av de tillfrågade får
eller skickar mellan 25 och
100 e-postmeddelanden per 
dag
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”Hur viktigt är det för dig att ha ständig tillgång till din e-post under hela 
arbetsdagen?”

• Hela 92 procent uppger att
det är viktigt eller mycket
viktigt att ha tillgång till e-post 
under hela dagen
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”Hur ofta kollar du inkorgen efter nya e-postmeddelanden när du arbetar?”

• 50 procent kollar inkorgen så
fort de hör eller ser att de får ett
nytt e-postmeddelande
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”Hur många timmar varje vecka arbetar du i genomsnitt utanför kontoret (ej i 
hemmet)?”

• 39 procent arbetar utanför kontoret
minst 7 timmar varje vecka
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”Hur kommunicerar du med kontoret när du är på språng?”

• Telefonsamtal vanligaste
kontaktytan

• E-post via mobiltelefonen = 14 
procent
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Synen på mobil e-post



”Vad ser du som de största fördelarna med att läsa och ta emot e-post via 
mobiltelefonen?”

Fördelar:
• Flexibilitet
• Slipper bära med sig en dator
• Snabbare svara på frågor
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”Vad anser du är det största hindret för att läsa och ta emot e-post via 
mobilen?”

Hinder:
• Liten display
• Liten tangentsats
• Litet behov
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Användning av mobil e-post



”Kan din mobiltelefon användas till att sända och ta emot e-post?”

• Drygt hälften kan använda
mobilen för e-post
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”Om du inte använder, eller om du inte kan använda, e-post i din mobiltelefon 
idag, förväntar du dig kunna göra det i framtiden?”

• Mer än hälften förväntar sig kunna
använda mobil e-post inom 6-12 
månader
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Summering

• 57 procent uppger att det är mycket viktigt att ha tillgång till e-post under hela
dagen

• 50 procent kollar inkorgen så fort de hör eller ser att de får ett nytt mail

• 39 procent arbetar utanför kontoret minst 7 timmar varje vecka

• Flexibilitet främsta fördelen med e-post i mobilen

• Drygt hälften kan använda mobilen för e-post

• Mer än hälften (av de som inte använder/inte kan använda idag) förväntar sig
kunna använda mobil e-post inom 6-12 månader


