
Få svenskar vet hur mycket mobildata de använder
Bara en av åtta svenskar har koll på hur stor datamängd de använder när de mobilsurfar. Det visar en SIFO-undersökning gjord
på uppdrag av Comviq. Undersökningen visar även att män och kvinnor har olika koll på sitt mobilsurfande – färre än var tionde
kvinna hur mycket datamängd de använder.

Våra mobilvanor ändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen. Att surfa, lyssna på musik, titta på film och hålla sig uppdaterad på
sociala medier har blivit en naturlig del av mobilanvändandet, men väldigt få svenskar har koll på hur mycket datamängd de gör av med på en
månad.

– Svenska mobilanvändare har mycket att vinna på att kolla med sin operatör hur mycket data de faktiskt använder i förhållande till hur mycket
de betalar för. Sannolikt betalar många mycket mer än vad de behöver, säger Magnus Larsson, chef för Comviq.

Undersökningen från SIFO visar att bara 13 procent av svenskarna vet hur stor del datamängd de använder när de mobilsurfar varje månad.
Bland männen svarar 18 procent att de har koll på sin förbrukning och bland kvinnorna endast 7 procent.

– Det är alldeles för svårt att ha koll på sin dataanvändning. Här har operatörerna mycket mer att göra för att underlätta för kunderna, säger
Magnus Larsson, chef för Comviq.

Om Undersökningen:
Undersökningen är genomförd av undersökningsföretaget TNS SIFO i februari 2013. 1092 intervjuer har genomförts med ett representativt
urval sett till kön, ålder och region.

För mer information, samt kontakt med Magnus Larsson, vänligen kontakta:
Oliver Carrà, Presschef Comviq, tel: 070-426 40 06.

Comviq har sedan 1981 varit pådrivande för att ge de svenska mobilkunderna billigare och enklare mobiltelefoni. Genom att våga vara
annorlunda och göra tvärtom är vi den moderna priskrigaren. Våra abonnemang med superlågt fastpris där allt ingår säljs på comviq.se. Och
så har vi kontantkort som slår allt annat hos mer än 19 000 återförsäljare i Sverige. Hela idén med Comviq är att det ska vara Billigt. Billigt.
Billigt.


