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Sammanfattning av resultaten

58% ökar sin 
investering i e-post

Om undersökningen

En modern undersökningsbyrå



Swedmas kommentarer till resultaten



Ja, både med företag 
och privatpersoner

Ja, med företag

Ja, med 
privatpersoner

Nej

Vet ej

33%

40%

7%

1%

19% 80% använder
e-postkanalen
Andelen som använder e-postkanalen
ökar något med företagsstorlek men 
kanalen passer även för de minsta
företagen (med färre än 10 anställda) 
och används där av 72%

Använder ert företag e-post i marknadsföring och 
kommunikation med kunder och kontakter? 

Största fördelen med e-post:



E-post täcker in många olika
typer av kommunikation
E-post som kommunikationskanal täcker in många
delar och den används också brett. 

Nyhetsbrev & kampanjer samt undersökningar
används ännu mer av större företag, medan mindre
företag oftare anger “annat”,  vilket inrymmer
exempelvis personliga sälj email och utskick i mindre
skala, utan att det klassas som kampanjer.Nyhetsbrev

Kampanjer

Bekräftelsebrev
& transaktionsbrev

Inbjudningar

Undersökningar

Information   
PR 

Annat

På vilka sätt kommunicerar företaget via e-post med 
kunder / kontakter?

83% för företag

med 100+ anställda



Både egen kunddatabas 
och köpta e-postadresser

Endast egen kunddatabas

Endast köpta e-postadresser

Egna databasen central
28%

71%

1%

I stort sett samtliga kommunicerar via e-post mot 
egen kunddatabas.

1 av 3 har e-postadresser till 100% av sin databas
och i snitt har företagen e-postadresser till 
ca 80% av sin databas.

62% kommunicerar enbart mot mottagare som
godkänt e-posten, dvs opt in, 19% gör det delvis
inte medan resterande 19% inte har full koll på
huruvida de kommunicerar 100% opt in eller ej.

Använder ert företag egen kunddatabas för att skicka 
e-post och / eller köper ni in e-postadresser?

Andel av sin databas man har
e-postadresser till:



Skulle du säga att ni ökar eller minskar er investering i e-postkommunikation över tid? 
Hur mycket, om du jämför med f.g. period?

Ökar, 50% eller mer

Ökar, 30-40%

Ökar, 15-20%

Ökar, 5-10%

Varken ökar 
eller minskar

Minskar, 5-10%

Minskar, 15-20%

Minskar, 30-40%

Minskar, 50% eller mer

Vet ej

58%

Hela 58% uppger att de ökar investeringen i e-post 
jämfört med föregående period, och med i snitt
omkring 20%.

Endast 4% uppger att de minskar investeringen, 
medan resterande varken ökar eller minskar.

Siffrorna säger tydligt att många som valt att jobba
med den här kanalen ser möjligheter med den och
därmed vill utveckla den ytterligare.

Investeringen i e-post ökar7%

11%

21%

18%

31%

4%

7%



Samtidigt som 2 av 3 är nöjda med resultatet av sin 
e-postkommunikation uppger 1 av 5 att man inte kan
avgöra, och 14% är inte nöjda. Mindre företag är
generellt något mer nöjda än större företag.

Den största styrkan med e-postkanalen uppfattas vara
att det är snabbt och enkelt, inte att den genererar bra 
ROI, något som endast 13% ser som den största styrkan.

Komplexiteten med kanalen är kanske att den används
för väldigt många syften, och alla kontakter med 
kunderna blir på sätt och vis en del av marknadsföringen. 
Därmed också svårt att sätta övergripande mål och
utvärdera effekten, inte bara titta på enskilda
kampanjer.  Bra verktyg och vägledning till bättre ROI 
efterfrågas.

Svårt utvärdera ROI?

Är ni nöjda med resultaten av er e-post 
kommunikation?

Ja
Nej

Vet ej / kan ej avgöra

66%

21%

14%

”Leverantörer av verktyg för 
epostutskick måste börja tänka 
som en marknadsförare och göra 
smarta verktyg som inte är så IT-
relaterade.”

”tydlig 
konvertering till 
nya affärer”

”Vi behöver ett 
mer strukturerat 
sätt att arbeta”

Vad behöver förbättras för att ni skall bli nöjda med er 
e-postkommunikation?
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