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Sammanfattning 
 
Titel: Spam eller värdefull leverantör? - En undersökning kring mottagares uppfattningar av 
personaliseringar i marknadsföringsmejl B2B. 
  
Författare: Daniel Fridvall, Mattias Stigmark och Pontus Roslund  
 
Handledare: Urban Ljungquist  
 
Institution: Blekinge Tekniska Högskola  
 
Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi 15 högskolepoäng  
 
Syfte: Syftet är att identifiera vilka delar i ett personaliserat marknadsföringsmejl B2B som 
mottagaren uppfattar mest positivt. Uppsatsen ska även bidra med kunskap om hur företag 
kan använda dessa personaliseringar för att utforma ett marknadsföringsmejl. 
  
Metod: För att uppnå syftet har kvalitativa besöksintervjuer gjorts med nio respondenter, som 
samtliga är mottagare av B2B-marknadsföringsmejl. 
  
Slutsatser: Respondenterna var generellt positiva till personaliseringar. Uppfattningen att 
mottagarens namn användes var övervägande neutralt. Respondenterna uppfattar ett innehåll 
som är personaliserat till deras roll på det företag de jobbar på positivt. Användandet av 
personaliserad avsändare uppfattades positivt av respondenterna. 
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Abstract 
 
Title: Spam or valuable supplier? - A survey about the recipient's perceptions of 
personalizations in marketing e-mails B2B. 
 
Authors: Daniel Fridvall, Mattias Stigmark och Pontus Roslund 
 
Supervisor: Urban Ljungquist 
 
Department: Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor's thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: The purpose of the report is to identify which parts of a personalized e-mail B2B 
that the recipient perceive most positive. The report will also contribute with knowledge about 
how companies may use these personalizations to design a marketing e-mail.  
 
Method: We have used a qualitative approach to reach the purpose of the report. We 
interviewed nine respondents who are recipients of marketing e-mails B2B. 
 
Results: Respondents were generally positive to the personalizations. The perception that the  
recipient's name was used was predominantly neutral. Respondents perceive a content that is  
personalized to their role in the company they work on the positive. The use of personalized  
sender was perceived positively by respondents. 
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1. Inledning 
I detta kapitel ges en kort bakgrund till hur marknadsföringen utvecklats och vilka möjligheter 
som ny teknik kan erbjuda. Kapitlet fortsätter med en problemdiskussion som behandlar 
tidigare forskning och brister i densamma. Detta mynnar sedan ut i en problemformulering, 
med tillhörande syfte.  

1.1 Bakgrund 
Människan har under lång tid marknadsfört varor med hjälp av olika verktyg och kanaler. 
Under lång tid kommunicerade man på primitiva sätt genom exempelvis lertavlor och 
nyhetsutropare i städerna. Under 1800-talet kom de första nyhetstidningarna och gav 
möjligheten till masskommunikation. Företagen kunde marknadsföra sina varor till en större 
del av populationen. Under sista årtiondet av 1900-talet har marknadsföringen fokuserat på att 
nå mindre och tydligare målgrupper för att under 2000-talet bli interaktiv med mottagaren.  
Digital teknik och nya möjligheter till direkt respons har förändrat sättet marknadsförare och 
konsumenter kommunicerar med varandra (Lane, King & Reichert 2011).  
 
Begrepp som Big Data och riktad marknadsföring blir allt vanligare när marknadsföring 
diskuteras. Big Data innebär att information hela tiden genereras runt omkring oss. Data 
samlas in från allt vi gör på nätet till vilka inlägg vi gör på sociala medier. Enheter som 
mobiltelefoner och datorer skickar data konstant i hög hastighet och i enorma mängder (IBM 
2015). Data kan sedan användas för att personalisera exempelvis marknadsföring (Oldham 
2014). 
 
Internet har ökat möjligheterna att spåra konsumenternas aktiviteter och intressen. Tidskrifter 
är ett exempel på en bransch där användandet av Big Data och personaliserad annonsering 
växer kraftigt. Genom att lära känna sina läsare kan tidskriften tydligt ange vilka målgrupper 
man når. På andra sidan sitter annonsköpare som vill få hög avkastning på sina 
annonsinvesteringar. Genom att matcha tidskrifternas målgrupper mot annonsörernas 
önskemål ökar tidskrifterna sin lönsamhet samtidigt som annonsörerna når precis rätt 
målgrupp. Med hjälp av denna information kan branschen automatisera delar av 
annonsförsäljningen via exempelvis Programmatic. Det är en teknik där både säljarna och 
köparna kan ställa in sina önskemål om mål och pris (Jakbo 2015). 
 
Enligt Oldham (2014) är det mest överanvända ordet inom marknadsföring  ”personalisering”. 
Han menar att personalisering betyder ”processen att göra något anpassat till behoven för en 
specifik person”. Enligt Oldham (2014) börjar konsumenterna att vänja sig vid tanken att 
lämna ifrån sig information om sig själva i utbyte mot fördelar i någon form.  

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Dapko och Artis (2014) är mejl ett kostnadseffektivt sätt för företag att kommunicera 
med sina intressenter i alla steg i försäljningsprocessen. De menar att mejlmarknadsföring är 
en viktig kanal i kommunikationen mellan köpare och säljare. Ibland kan mejl helt ersätta 
personliga möten i vissa steg. De menar också att användandet av mejl kommer att öka B2B 
som följd av att milleniumgenerationen tar större plats på arbetsmarknaden. De hänvisar till 
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Acquity Groups (2013) undersökning som visar att amerikanska inköpare i åldern 18-35 år 
gör upp till 90 % av inköpen online. 
 
Toch, Wang och Cranor (2010) menar att tekniken att personalisera ger ett kraftfullt verktyg 
som ökar upplevelsen för användaren, men samtidigt innebär det en risk att inkräkta i 
privatlivet. Hur mottagaren uppfattar denna typ av kommunikation är inte helt självklar. 
Minsker (2013) menar i sin artikel att konsumenter uppskattar högt personaliserat innehåll i 
marknadsföringsmejl. Innehållet skall vara personaliserat efter exempelvis konsumentens 
tidigare inköp. White, Zahay, Thorbjörnsen och Shavitt (2008) beskriver i sin rapport att 
personaliserad kommunikation kan uppfattas som för personlig. Avsändarföretag uppvisar för 
god kännedom om sina kunder. Här pekar Wattal, Telang, Mukhopadhyay och Boatwright 
(2011) på två olika former av personalisering. Man kan tilltala mottagaren vid namn i en 
hälsningsfras, eller rikta innehållet i meddelandet så att det passar mottagarens preferenser, 
exempelvis baserat på tidigare inköp. 
  
Wattal et al. (2011) utförde en studie med syftet att undersöka konsumenters respons på att 
företag använder deras personuppgifter och köpmönster för att kunna erbjuda personliga 
produkter via mejl. De undersökte också huruvida responsen blev bättre eller sämre baserat på 
vilka tidigare kontakter konsumenten haft med företaget. Resultatet av den amerikabaserade 
studien, som omfattade över tio miljoner utskickade mejl till nästan 600 000 kunder, visade 
tydligt att konsumenter inte uppskattade att för dem okända företag använde deras 
personuppgifter. 
 
White et al. (2007) påvisar genom sin undersökning att mottagares vilja att klicka och öppna 
ett marknadsföringsmejl minskar i de fall innehållet var starkt personaliserat och 
konsumenten inte ser sambandet till att de får erbjudandet. Författarna menar att hög 
personalisering minskar erbjudandets effekt när kunden inte uppfattar syftet med den höga 
personaliseringen. Inte heller i de fall där hög personalisering kunde motiveras med en 
relation till kunden ökade intentionen att öppna utskicket och klicka vidare.  
 
Studier kring personaliserad mejlmarknadsföring inriktad mot B2C visar att resultaten inte är 
samstämmiga om personaliseringar i mejlmarknadsföring uppfattas som positiv eller negativ 
(Ellis-Chadwick & Doherty 2012; Wattal et al. 2011; Dapko & Artis 2014). Trenden säger 
dock att konsumenterna börjat vänja sig, och även uppskattar personlig mejlmarknadsföring 
(Minsker, 2013, Oldham, 2015).  
 
Leake, Vaccarello och Ginty (2012) beskriver några fundamentala skillnader mellan 
marknadsföring B2C och B2B. En viktig faktor de pratar om är mängden kunder som kan 
vara intresserade av företagets produkter. Denna grupp är oftast betydligt mindre inom B2B. 
Det betyder att företag som verkar B2B behöver vara bättre på att identifiera de potentiella 
kunder som företaget kan marknadsföra sig mot. Leake, Vaccarello och Ginty (2012) menar 
också att livslängden på en kundrelation ofta är längre B2B. 
 
Hadjikhani och LaPlaca (2012) menar i sin studie att B2B-marknadsföring har gått från att 
vara inriktad mot ekonomisk teori till beteendeteori. De menar att marknadsföringen har 
kommit att fokusera på relationer där alla parter vill maximera nyttan av samarbetet. Företag 
vill skapa långsiktiga relationer där man inte nödvändigtvis vill maximera vinsten vid varje 
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affär. Åge (2011) pekar på att människor och deras attityder har en viktig roll i komplexa 
affärsprocesser. Han menar att personliga relationer kan vara viktiga för att skapa relationer 
på organisationsnivå, så att konsensus kan råda kring viktiga frågor.  
 
Mejlmarknadsföring B2B kan vara ett kraftfullt verktyg för att generera prospekt och 
försäljning. Problemet är ofta att företag använder mejlmarknadsföring relativt okontrollerat 
exempelvis om försäljningsavdelningen behöver nya prospekt eller om marknadsavdelningen 
vill föra ut en ny produkt på marknaden. Leake, Vaccarello och Ginty (2012) menar att 
företag i vissa fall överanvänder mejlmarknadsföring till den grad att det kan uppfattas som 
spam. 
 
Mejlmarknadsföring är och kommer att fortsätta vara ett viktigt verktyg för att skapa nya 
affärsmöjligheter och relationer B2B, som är beskrivet ovan. Åge (2011) pekar på att det är 
människor som gör affärer även B2B. Då befintlig forskning kring personaliserat innehåll 
visar motstridiga resultat B2C och relevant forskning kring personaliserad 
mejlmarknadsföring B2B saknas, finns ett behov av att undersöka detta närmre. 

1.3 Problemformulering  
Hur kan marknadsföringsmejl B2B personaliseras? 

1.4 Syfte  
Syftet är att identifiera vilka delar i ett personaliserat marknadsföringsmejl som mottagaren 
uppfattar mest positivt. Uppsatsen ska även bidra med kunskap om hur företag kan använda 
dessa personaliseringar för att utforma ett marknadsföringsmejl.  
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2. Teori  
I detta kapitel lyfts teorier från litteratur och vetenskapliga artiklar fram. Dessa teorier ligger 
till grund för studiens intervjumanus som analysen och slutsatserna baseras på. Kapitlet inleds 
brett med marknadsföringsteori för att sedan smalna av mot uppsatsens kärnämne.  

2.1 Marknadsföringsteori 
Kotler, Kartajaya och Setiawan (2010) menar att McCarthy's ursprungliga fyra P:n inte räcker 
för att ge en komplett modell för marknadsföring av produkter. People, Process, Physical 
evidence, Public opinion och Political power har kompletterat de ursprungliga Product, Price, 
Promotion och Place. Det innebär att marknadsföringen gick från att vara en taktisk till en 
mer strategisk nivå för att skapa efterfrågan av produkter.  
 
Marknadsförare förstod att produkten skulle ersättas av kunden som kärna i alla 
marknadsaktiviteter. Genom att sätta kunden i fokus utvecklades Segmentation, Targeting, 
Positioning, detta brukar benämnas STP (Kotler, Kartaya & Setiwan 2010). 
 
Under 90-talets början introducerades datorer på allvar för allmänheten och internet 
utvecklades, som kopplade samman datorerna i nätverk. Detta skapade förutsättningar för 
mänskliga nätverk att växa med hjälp av de digitala nätverken och gav Word-of-mouth-
marknadsföring helt nya möjligheter. Marknadsförare introducerade begrepp som Emotional 
marketing, Experiential marketing och Brand equity för att skapa känslor runt varumärken 
och produkter (Kotler, Kartajaya & Setiawan 2010).  
 
Kotler, Kartajaya och Setiawan (2010) beskriver en ny trolig era inom marknadsföringen. Mot 
bakgrund av finanskrisen 2008 skapades en misstro mellan företag och kunder. Denna misstro 
innebär att marknadsföringen behöver anpassas till en horisontell modell där förtroendet finns 
mellan konsumenter och inte till företagen. Misstron går åt båda håll, finansinstitut är till 
exempel mer återhållsamma med att ge krediter.  
 
För att lyckas med sin marknadsföring säger Kotler, Kartajaya och Setiawan (2010) att 
företag fortfarande måste utveckla sitt segment, välja sin målgrupp, definiera företagets 
position, tillhandahålla de fyra P:na och bygga ett varumärke runt produkten. Samtidigt 
innebär förändringarna i företagsklimatet som exempelvis recession, klimatfrågor, sociala 
medier, consumer empowerment, new-wave technologies och globaliseringen, att nya 
metoder för marknadsföring kommer att ta form. 

2.2 Försäljningsprocessen B2B 
Crosby, Evans och Cowles (1990) menar att säljarens relation med sina kunder är avgörande 
för huruvida affärssamarbetet kommer fortsätta i framtiden. Relationen baseras på 
förhållandet mellan förtroende och hur väl kunderna upplever tillfredställelse av företagets 
produkter. 
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Åge (2011) tar i sin studie upp äldre modeller för hur affärsprocessen ser ut för B2B-företag. 
Han säger att traditionellt består den av sju olika steg. 
 

1. Prospektering 
2. Före kontakt 
3. Kontakt 
4. Presentation 
5. Komma över invändningar 
6. Stänga affären 
7. Uppföljning 

 
Han menar vidare att processen har förändrats och han föreslår en ny modell för 
försäljningsprocessen B2B. Han beskriver den som komplicerad där den många gånger 
handlar om att gemensamt med kunden komma fram till den lösning som passar kunden. Åge 
(2011) menar också att detta gör varje säljprocess unik.  
 
Åges (2011) modell beskriver fyra aktiviteter som köparen och säljaren måste manövrera 
mellan för att nå fram till ett långsiktigt samarbete.  
 

1. Affärsstandardisering 
2. Affärsfraternisering 
3. Personalisering 
4. Prövande affärsrationalisering 

 
Affärsstandardisering handlar om formalia och standardiserade tillvägagångssätt. 
Affärsfraternisering berör samarbeten på organisatorisk nivå. Personaliseringen handlar om 
attityder och dispositionen av människor medan den prövande affärsrationaliseringen berör 
kostnader och risker. För att lyckas i affärsprocessen säger Åge (2011) att man måste 
manövrera försäljningsprocessen med hjälp av dessa aktiviteter.  
 
  

 
 
Figur Modell ”Business Manouvering” 
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2.3 CRM  
CRM står för Customer Relationship Management och är en strategi för att hantera företags 
relationer med kunder och framtida kunder. Ett CRM-system är tänkt att hjälpa företag att 
växa genom att både veta mer om kunderna och att förstå deras behov. Genom att företag får 
ett närmare förhållande till sina kunder så kan företagen också förstå kundernas behov bättre 
och erbjuda det kunderna söker och efterfrågar. CRM ska i slutändan leda till att både få 
högre lönsamhet och högre kundlojalitet (Leake, Vaccarello & Ginty 2012).  
 
Enligt Sanchez (2015) har företag tidigare enbart fokuserat på att maximera 
försäljningsvolymen. Målet för dagens företag handlar mer om att samtidigt både öka 
försäljningen och öka vinsten. Att bygga företagslojalitet är den mest effektiva vägen till att 
uppnå lönsam tillväxt. Det är lojala kunder som är de bästa kunderna och de är själva hjärtat i 
CRM. Målet för CRM är att göra både nya kunder och befintliga kunder till lojala kunder. För 
att uppnå detta måste företaget överträffa kundernas förväntningar för att skapa en långsiktig 
relation med dem.  
 
CRM har enligt Sanchez (2015) inte handlat om att utveckla den bakomliggande tanken i 
marknadsföringen. CRM är en revolution i hur marknadsförare hanterar sina kunder och 
varumärken. Ny teknik som internet har förändrat detta och potentialen via interaktiva 
lösningar kommer att påverka möjligheterna ännu mer i framtiden.  

2.4 Mejlmarknadsföring 
Enligt Richards och Curran (2002) råder det en oklarhet bland konsumenter om vad som ska 
klassas som reklam. Författarna menar att ett utbrett påstående är att konsumenter utsätts för 
reklam 3500 gånger dagligen, men att antalet gånger beror på vad man klassar som reklam. 
Bland annat så särskiljer Richards och Curran (2002) på marknadsföring, direkt 
marknadsföring och PR.   
 
Richards och Curran (2002) menar att det finns många definitioner av begreppet reklam, men 
de hävdar att element som traditionellt är vanligt förekommande i definitioner är: kostnad, 
opersonlig, tydlig avsändare och syfte att påverka. Med syftet att försöka få en mer enhetlig 
definition av reklam, utförde de en egen studie där de intervjuade ett tjugotal respondenter, 
varav samtliga kan klassas som experter inom området marknadsföring. Med stöd av 
intervjuerna fastställde de definitionen som "Reklam är en betald, planerad form av 
kommunikation från en identifierbar avsändare, utformad för att övertyga mottagaren att 
utföra någon handling som gynnar avsändarens affärer, nu eller i framtiden".  
 
O'Connor (2008) beskriver att den ökade användningen av mejl är en av de största 
utvecklingarna för företags sätt att kommunicera de senaste 25 åren. Redan 2004 använde i 
stort sett alla organisationer och företag i Storbritannien mejl dagligen. Enligt författarna var 
det vid tidpunkten utbrett att kontakta befintliga och potentiella kunder via mejl för att 
informera om olika erbjudanden och på så sätt försöka attrahera dessa att köpa företagets 
produkter. Mejl kan också vara ett sätt att utveckla en pågående dialog och utveckla 
relationen med kunderna.  
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Fördelarna med kommersiella marknadsföringsmejl är enligt O'Connor (2008) att det är 
enkelt och billigt att göra massutskick för att knyta till sig nya kunder, samtidigt som mejl 
också ger en högre respons bland mottagarna jämfört med andra 
kundkommunikationsmetoder. Ellis-Chadwick och Doherty (2012) är av samma uppfattning 
och menar att mejlmarknadsföring är dubbelt så kostnadseffektivt i jämförelse med annan 
marknadsföring på internet, som exempelvis bannerannonser. 

2.4.1 Olika former av mejlmarknadsföring  
Man kan generalisera mejlmarknadsföring till två typer. Det första är den typ som innehåller 
ett erbjudande i någon form till en mottagare i företagens register av kunder och prospekt. Det 
kan vara så enkelt som att försöka styra mottagaren att klicka på en länk till en hemsida. Ett 
exempel är ett hotell som erbjuder rabatt under en bestämd period (Ryan 2014). 
 
Det andra är att företag även kan använda mejlmarknadsföring när de inte har ett specifikt 
erbjudande till mottagaren. Meningen är att använda marknadsföringen för att stärka 
relationen, öka medvetenheten om varumärket samt öka trovärdigheten för företaget. 
Nyhetsbrev är ett populärt och bra verktyg att använda för att förmedla varumärket till kunder 
och prospekt. Ett exempel på detta kan vara en redovisningsfirma som informerar sina kunder 
om nyheter kring skatteregler (Ryan 2014). 

2.4.2 Spam 
Mejl som skickas med ett kommersiellt syfte utan att mottagaren på något sätt har godkänt att 
få mejl skickade till sig, räknas som spam (O'Connor 2008). I Sverige är det otillåtet att 
skicka obeställd mejlmarknadsföring till privatpersoner och enskilda firmor, samtidigt som 
det är tillåtet att skicka sådana meddelanden till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska 
personer (Konsumentverket 2015). Enligt O'Connor (2008) är den vanliga förekomsten av 
spam något som begränsar mejlmarknadsföringens expansion, då ett legalt utskickat 
marknadsföringsmejl enkelt kan förväxlas med ett spammejl.   

2.4.3 Beståndsdelar och faktorer för marknadsföringsmejl 
Ellis-Chadwick och Doherty (2012) anger ett antal beståndsdelar och faktorer som kan ingå i 
uppbyggnaden av ett marknadsföringsmejl B2C. De ger också en kort rekommendation för 
hur avsändaren ska använda respektive faktor. De faktorer som de anger är avsändare, 
ämnesrad, rubrik, innehåll, längd på meddelandet, illustrationer/bilder, logotyp, hyperlänkar, 
personalisering, animationer, frekvens och timing och interaktiva element.  
  
Ellis-Chadwick och Doherty (2012) förväntade sig att företagen i deras studie endast skulle 
använda en form av avsändare, nämligen företagsnamnet. Det visade sig att fem olika 
alternativ användes; endast företagsnamn, företagsnamn och ordet ”nyhetsbrev”, mejladress 
med företagsnamnet inkluderat, endast företagets webbadress, företagsnamnet och företagets 
unique selling point. 
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Deras studie visar att innehållet i ämnesraden är kritisk för att skapa uppmärksamhet för 
mottagaren. Innehållet i ämnesraden är bland det sista som färdigställs innan mejlet skickas 
iväg. Allt för att skapa så stort genomslag som möjligt relaterat till innehållet. Ämnesraden är 
bland det första mottagaren ser och fungerar som en trigger för vidare läsning. Enligt Ellis-
Chadwick och Doherty (2012) kan ämnesraden innehålla både avsändare och det faktiska 
ämne mejlet innehåller. 
 
Att använda en rubrik är inte helt självklart, men väldigt vanligt, enligt Ellis-Chadwick och 
Doherty (2012). Om avsändaren använder en rubrik skall den fungera som en länk mellan 
ämnesraden och innehållet i meddelandet. Deras undersökning visar att rubriken inte är lika 
viktig som ämnesraden. Mottagaren kommer inte ens till rubriken om ämnesraden inte är 
intresseväckande och inbjuder till vidare läsning. 
  
Brödtexten skall relatera till ämnesraden och en eventuell rubrik. Enligt studien är det viktigt 
att få en stringens och tydlighet i mejlet. De nämner också att mejlet inte får vara för långt, då 
det inverkar negativt på om mottagaren läser brödtexten. 
  
Illustrationer/bilder används för att skapa och bibehålla uppmärksamhet och är enligt studien 
mycket vanligt i mejlutskick.  
  
Logotypen placeras nästan uteslutande i översta vänstra hörnet. Det översta vänstra hörnet är 
den placering som ger högst uppmärksamhet. Dessutom skulle en annan placering kunna 
innebära att mejlmottagaren är tvungen att scrolla ned i mejlet för att se logotypen vilket 
avsändarföretagen vill undvika. 
  
Enligt Ellis-Chadwick och Dohertys (2012) studie används minst en hyperlänk i 99 % av 
mejlutskicken. Ofta pekar länken mot en hemsida eller produkt på en hemsida. Författarna 
avråder från att använda för många hyperlänkar för att undvika att meddelandet blir otydligt.  
  
Personaliseringar ska öka klickfrekvensen men det finns en gräns för hur mycket 
personaliseringar man som avsändare bör göra. Hur mycket man kan använda avgörs enligt 
författarna av vilken relation mottagaren har med avsändarföretaget sedan tidigare. Något 
annat som har inverkan på detta är hur mycket personlig information kunden har delat med 
sig av till avsändarföretaget.  
  
Animationer används väldigt sällan i mejlutskick. Dock har animationer en potential att öka 
attraktionsvärdet av utskicket. 
  
En viktig parameter i mejlmarknadsföring är frekvens och timing. Det handlar om att hitta en 
bra balans i antalet utskick för att skapa en relation utan att skapa irritation. För få utskick kan 
göra att intresset för utskicken kan sjunka.  
  
Interaktiva element kan öka mottagarens aktivitet och intresse. Dock skall interaktiviteten inte 
vara för hög då det riskerar att göra meddelandet otydligt (Ellis-Chadwick & Doherty, 2012).  
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Apsis (2015) är ett svenskt företag som är specialiserade på mejlmarknadsföring. Även 
Frankel (2015), som är grundare till Apsis International, tar upp ett antal beståndsdelar som är 
viktiga för lyckad mejlmarknadsföring i deras handbok om e-postmarknadsföring och 
nyhetsbrev. Frankels (2015) råd är samstämmiga med Ellis-Chadwick och Doherty (2012), 
men han nämner även ett antal punkter som dessa författare inte tar upp i sin rapport. 
  
Frankel (2015) tar upp preheadern som en beståndsdel av vikt. Preheadern är det första som 
syns när mottagaren har öppnat mejlet. Den används för att framhäva det viktigaste budskapet 
och för att locka till vidare läsning. Den visas också innan mottagaren öppnat mejlet i de 
flesta mejlklienter även på mobiltelefoner, vilket ger funktionen av en extra ämnesrad.  
 
Frankel (2015) förordar att man producerar sin mejlmarknadsföring med hjälp av HTML för 
större visuella intryck. Väljer man HTML bör man också inkludera en länk till en 
webbversion av utskicket då vissa mejlklienter inte kan visa designen korrekt. Ytterligare en 
länk som är viktig är avregistrering från mejllistan. Han anser också att det bör finnas med 
länkar för delning via exempelvis sociala medier. 
  
Enligt Frankel (2015) är avsändaren en avgörande beståndsdel för om mejlet kommer att 
öppnas eller ej. Hans råd är att välja företagets namn, varumärkets namn eller namnet på 
hemsida/bok/publikation som avsändare. Han berättar vidare att människor tycker om att få 
brev från andra människor. Om kunderna har en relation till en specifik person på företaget 
kan avsändarföretaget låta den personen stå som avsändare. Det är av yttersta vikt att 
mottagaren känner igen avsändaren.  

2.4.4 Personaliserad mejlmarknadsföring 
Cheung, Kwok, Law och Tsui (2003) anger att ett tydligt exempel på direkt marknadsföring 
är mejlutskick innehållande fördelaktiga erbjudanden till utvalda kunder. För att ett 
massutskick ska bli framgångsrikt krävs det, enligt författarna, att företaget har god kunskap 
om kunderna och vet vilka erbjudanden som kunderna efterfrågar. Eftersom olika kunder har 
olika köpvanor och efterfrågar olika produkter bör företaget dela upp kunddatabasen i olika 
segment. I och med internets utbredning samt den ständigt ökande e-handeln har det blivit 
enklare för företag att få tillgång till enskilda konsumenters information och rörelsemönster 
på internet. Med hjälp av denna information kan företagen på ett smidigt och 
kostnadseffektivt sätt segmentera sin kunddatabas, vilket ökar sannolikheten för kunderna att 
få attraherande personaliserade erbjudanden.  
 
Personaliserade marknadsföringsmejl förekommer i olika grader och behöver inte baseras på 
kunders köpbeteenden eller deras rörelsemönster på internet. Om avsändaren nämner 
personuppgifter för mottagaren, exempelvis namn, adress och telefonnummer, klassas det 
också som ett personaliserat mejl. Enligt Wattal et al. (2011) beror uppfattningen bland 
mejlens mottagare på vilken tidigare relation kunderna har haft med företagen. Mottagarna 
tenderar att radera personliserade marknadsföringsmejl, istället för att studera mejlens 
erbjudanden. Om mottagarna istället har gjort åtskilliga tidigare köp från avsändarföretaget, 
brukar reaktionen över det personaliserade utskicket inte vara lika negativt. Författarna anar 
att anledningen till detta bygger på en misstänksamhet från kunderna mot tidigare okända 
företag, då trojaner, phising, och identitetsstölder nästan får dagliga rubriker i medierna. 
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2.5 Teoretisk syntes  
Den teoretiska syntesen ska skapa en modell för att tillsammans med empiridelen besvara 
uppsatsens frågeställning. Det gör den genom att initialt beskriva mejlmarknadsföring 
generellt för att sedan förklara vilka beståndsdelar ett marknadsföringsmejl är uppbyggt av. 
Vidare tas personaliserad mejlmarknadsföring upp för att ge en bredare bild av området och 
skapa möjlighet att förklara de uppfattningar som det redogjorts för i empiriavsnittet. För att 
komplettera modellen så att analysen ska kunna genomföras och sedermera också svara på 
uppsatsens frågeställning, kopplas marknadsföringsteori tillsammans med en modell för 
affärsprocessen B2B och en beskrivning av CRM ihop med marknadsföringskontexten för 
mejlmarknadsföring. 
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3. Metod  
I detta kapitel beskrivs metodvalet och ansatsen för studien. För- och nackdelar med dessa val 
förklaras, samtidigt som alternativen som valts bort kortfattat presenteras. Tillvägagångssättet 
kring intervjuerna och hur urvalet av respondenter gått till beskrivs också. 

3.1 Insamling av empirisk data  
En kvalitativ metod används för att förstå och tolka människor i en given situation (Jacobsen 
2011). Vid kvalitativa studier arbetar man vanligen med textmaterial och metoden är enligt 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) användbar när man vill gå mer på djupet och förstå 
orsaker eller hitta mönster i ett mer komplext sammanhang. Kvale och Brinkman (2014) fyller 
i och anser att en kvalitativ metod är lämplig när huvudfrågan inkluderar ord som "hur 
mycket" eller "hur upplevs".  
 
Med stöd av ovanstående valde vi en kvalitativ metod för vår studie, eftersom vi ämnade 
undersöka hur deltagarna i studien uppfattar olika personaliseringar i marknadsföringsmejl. 
En kvalitativ metod passar enligt Jacobsen (2011) också bra till en induktiv ansats, då 
metoden är mer öppen för att inhämta information.  
 
Enligt Jacobsen (2011) innebär en induktiv ansats att man utgår från nästan inga 
förväntningar, för att sedan samla in information och därefter formulera teorier. Kritiken som 
finns mot den induktiva ansatsen är att det är omöjligt att gå ut och fråga personer med helt 
öppna sinnen. Undersökarna kommer alltid att begränsa inhämtningen av information, 
medvetet eller omedvetet (Jacobsen 2011). Vi har valt att utgå från den induktiva ansatsen 
och har därför kunnat dra slutsatser baserat på vårt insamlade empiriska material. Vi har varit 
medvetna om nackdelarna med den induktiva metoden och gjort vårt yttersta för att minimera 
dessa nackdelar. 

3.1.1 Intervjuer  
Vid insamling av empirisk data är de vanligaste teknikerna, enligt Eriksson och Wiedersheim-
Paul (2011), att använda sig av enkäter eller utföra intervjuer. Författarna menar att 
intervjutekniken ger bättre resultat än enkättekniken, men att det är ett dyrare alternativ. 
Intervjuer kan utföras på olika sätt; de kan ske över telefon, genom möten eller med 
postenkäter.  
 
De olika intervjusätten har olika för- och nackdelar, bland annat är fördelarna med 
telefonintervjuer att de går att utföra snabbt och att man som intervjuare kan ställa följdfrågor. 
En av nackdelarna med telefonintervjuer är, till skillnad mot besöksintervjuer, att det är 
svårare att ställa avancerade frågor då det inte finns någon möjlighet att visa upp något 
visuellt hjälpmedel. Postenkäter kan vara fördelaktigt vid frågor med långa svarsalternativ och 
respondenten kan heller inte påverkas av intervjuaren. Detta intervjusätt ger heller inte något 
utrymme att ställa följdfrågor eller möjlighet att kontrollera vem som faktiskt har svarat på 
frågorna (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011). 
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3.1.2 Intervjuernas urval och genomförande 
Vi har valt att utföra individuella öppna besöksintervjuer. Fördelen med vår metod är att vi 
inte lagt några begränsningar i vad intervjupersonerna hade att säga. Enligt Jacobsen (2011) är 
en öppen intervju lämplig när relativt få enheter undersöks eftersom den är så tidskrävande. 
Metoden är också användbar för att ta reda på hur olika individer tolkar ett fenomen.  
 
När vi formulerade de förberedda intervjufrågorna, utgick vi ifrån Ellis-Chadwick och 
Dohertys (2013) kvalitativa del av deras studie. Detta eftersom att deras studie på många sätt 
behandlar de delar av marknadsföringsmejl som vi hade för avsikt att undersöka. Ellis-
Chadwick och Doherty (2013) intervjuade experter inom marknadsföring som vanligen är 
avsändare av marknadsföringsmejl. Där valde vi att istället intervjua mottagare av 
marknadsföringsmejl. Detta på grund av att vår studie ämnar ta reda på hur mottagare 
uppfattar personaliseringar i mejlmarknadsföring.   
 
Ellis-Chadwick och Dohertys (2013) intervjufrågor, i deras kvalitativa del av 
empiriinsamlingen, är strukturerade så att respondenterna fick besvara frågor rörande varje 
del av ett marknadsföringsmejl. Vi har följt denna struktur, fast istället frågade vi våra 
respondenter hur de uppfattar personaliseringar i respektive del av ett marknadsföringsmejl. 
De övergripande funktioner som vi valde att avgränsa vår studie till är avsändare, ämnesrad, 
rubrik och brödtext. Detta gjorde vi för att begränsa omfånget av det empiriska materialet.
  
Intervjuerna har gjorts med personer som innehar sådana positioner på företag att de har 
mandat att agera på marknadsföringsmejl. Med agera, menar vi att de har möjligheten att låta 
företagen de representerar göra affär med avsändarföretagen, om de blir intresserade av 
mejlmarknadsföringen. Vilka positioner på företagen som har denna möjlighet kan självklart 
variera beroende på företagsstorlek, bransch eller vilken typ av mejlmarknadsföring det rör 
sig om. Samtliga personer vi intervjuade hävdade dock att de hade denna möjlighet. VD, 
marknadschef, produktchef och säljare är exempel på positioner, som personerna som deltog i 
vår studie innehade.  
 
Totalt deltog nio personer i vår studie, varav samtliga var yrkesverksamma på företag inom 
Sverige. Vi valde selektivt ut de deltagande personerna utifrån kriteriet som beskrivits ovan, 
att de innehar positioner på sina företag där de har mandat att agera på marknadsföringsmejl. 
Vi gjorde vårt urval utifrån våra personliga nätverk och personernas tillgänglighet. Det 
underlättade verifieringen att deltagarna hade den position vi eftersökte för undersökningen. 
Att använda sig av ett sådant urval ger inte en statistisk generalisering, men kan enligt Kvale 
och Brinkman (2014) ändå ge värdefull kunskap till studien. Jacobsen (2011) hävdar att 
kvalitativa metoder inte har som mål att beskriva det generella och typiska utan det unika och 
speciella. Vi kan med andra ord inte få ett representativt urval när vi endast utfört nio 
intervjuer men vårt mål var att försöka beskriva hur människor i en viss position förhåller sig 
till ett fenomen.  
 
Enligt Kvale och Brinkman (2014) finns det inga standardiserade procedurer eller regler för 
hur en intervju ska gå till, men de anger att en intervjuundersökning består av sju olika 
stadier. Dessa stadier är: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 
rapportering. Dessa stadier har vi tagit del av och utgått ifrån i samband med planeringen av 
intervjuprocessen. 
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Vi har utfört intervjuer som är förstrukturerade till en viss grad. Detta har vi gjort eftersom 
Jacobsen (2011) menar att en ansats utan någon form av struktur skulle inneburit att de data 
som samlats in skulle blivit alltför komplexa och resurskrävande att analysera. 
Förstrukturering innebär även att vi kunde sätta särskilda aspekter i fokus men fortfarande 
behålla en hög grad av öppenhet. Vi har arbetat efter ett manus (se bilaga 1) som skulle 
säkerställa att vi behandlade de viktigaste ämnena och samtidigt valde vi att inte ha en fast 
ordningsföljd på frågorna, utan istället avhandlade vi dem i den ordning som föll sig naturligt 
under intervjuerna.  
 
Intervjuernas förlopp inleddes med att vi presenterade de etiska riktlinjerna, för att sedan 
ställa frågor om intervjuobjektet, som till exempel inom vilken bransch personen är verksam 
samt vilken position inom företaget personen har. Därefter ställde vi olika frågor som berörde 
det som vi egentligen ville få ökad kunskap om, det vill säga hur personerna upplever olika 
personaliseringar i marknadsföringsmejl. Vi använde oss här utav ett marknadsföringsmejl 
som mall (se bilaga 2), för att förtydliga för våra respondenter vad vi menade med de olika 
personaliseringarna som vi valde att undersöka.   

3.2 Validitet och reliabilitet  
Validitet, det vill säga giltighet, innebär att vi har mätt det vi ville mäta (Jacobsen 2011). I 
våra individuella intervjuer så mätte vi personliga synpunkter och uppfattningar. Enligt Kvale 
och Brinkman (2014) är det svårare att fastställa intervjuutskriftens validitet än dess 
reliabilitet. Det finns ingen riktig och korrekt utskrift av en muntlig intervju. Det viktigaste är 
att vi använder en utskrift som passar vårt syfte och att alla skribenter i gruppen jobbar 
systematiskt och enhetligt.  
 
Intern validitet handlar om resultatens giltighet. För att pröva den interna giltigheten kan 
undersökningen och slutsatser kontrolleras mot andra samt att kritiskt granska själva 
resultaten (Jacobsen 2011). Valideringen kan även ske genom att fråga om vi valt att fråga rätt 
personer och att de är sanningsenliga (Jacobsen 2011). Vi har fått ett urval av intervjupersoner 
som uppfyllde vårt kriterium att kunna agera på ett marknadsföringsmejl för det företag de 
representerade. Vi anser även att våra respondenter har klarat av att ge trovärdig information 
eftersom alla hade en närhet till frågeställningen och har upplevt företeelsen som vi ville 
studera. Vi ser inte heller något skäl till att respondenterna inte skulle ha uppgett sann 
information eftersom ämnet inte är av någon känslig karaktär. 
 
Extern validitet handlar om hur rön från en undersökning kan generaliseras (Jacobsen 2011). 
Eftersom vår undersökning består av ett begränsat antal svaranden kan det vara svårt att hävda 
att dessa är helt representativa för populationen. Vi har istället försökt förmedla teorier om 
hur företag bör agera utifrån det som våra respondenter har svarat.   
 
Reliabilitet, som betyder tillförlitlighet, kan påverkas av att intervjuarens närvaro inverkar på 
resultatet samt att det kan råda en kontexteffekt beroende på var intervjun tar plats (Jacobsen 
2011). Det handlar även om de fall då intervjupersonen ändrar sina svar under intervjun och 
om svaren kan reproduceras på andra platser och av andra forskare. Det finns även ett 
reliabilitetsproblem i form av att anteckna en muntlig intervju vilket kan leda till 
tveksamheter gällande tolkningen (Kvale & Brinkman 2014). För att få en hög tillförlitlighet i 
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undersökningen försökte vi att inte styra våra intervjupersoner på något sätt, och att det var 
respondenten som själv valde när frågan var uttömd. Intervjuerna skedde på respondenternas 
arbetsplatser i rum där de inte blev störda av distraherande moment. Intervjuerna skedde i 
respondenternas arbetsmiljö eftersom de intervjuades som företagspersoner och det var deras 
åsikter inom den yrkesrollen de representerade som vi var intresserade av.  

3.3 Analys av data 
Analys av kvalitativ data går ut på att få en så detaljerad redogörelse som möjligt av insamlad 
data, systematisera informationen och därefter börja tolka densamma (Jacobsen 2011). Vi har 
försökt få respondenterna att berätta så uttömmande de kunde inom respektive kategorifråga, 
genom att ställa eventuella följdfrågor. Innan intervjuerna gjordes hade vi bestämt att 
kategorisera våra intervjusvar enligt en analysmodell som baseras på det intervjumanus som 
vi hade tagit fram. Kategoriseringen innebar att vi kunde samla data till olika kategorigrupper 
och jämföra olika intervjuer inom samma ämne och belysa det ur olika synvinklar. 
 
Intervjumanuset byggdes upp av att först få mer information om respondenten och om denne 
tidigare upplevt personaliseringar. Därefter hade vi fyra stycken huvudfrågor som vi ville få 
svar på med följdfrågor som vi kunde ställa om respondenten inte spontant tog upp dessa när 
de fick svara på huvudfrågorna. Tolkningen av data har skett genom att både försöka se 
likheter och olikheter mellan respondenterna. En kvalitativ metod med få enheter är särskild 
lämpad för att hitta avvikelser (Jacobsen 2011), och det har vi även försökt att framställa i 
analysen.  

3.4 Etik  
Vid en intervjuundersökning bör olika etiska riktlinjer följas i inledningen av en intervju 
enligt Kvale och Brinkman (2014). De utgörs bland annat av informerat samtycke, 
konfidentialitet och konsekvenser. Den förstnämnda riktlinjen innebär att de deltagande 
personerna deltar frivilligt i studien, och att de kan avbryta när som helst. Det innebär också 
att respondenterna fått information om undersökningens allmänna syften, studiens upplägg 
och vilka fördelar och risker som deltagandet kan leda till.  
 
Konfidentialitet innebär att deltagarna i studien informeras om att deras svar eller personliga 
uppgifter inte kommer att offentliggöras utan ett godkännande från respondenten. 
Konsekvenskravet syftar kortfattat på att intervjuarna ska minimera risken för att någon 
deltagare i studien ska lida skada (Kvale & Brinkman 2014).  
 
Vi inledde alla våra intervjuer med att gå igenom ovanstående etiska riktlinjer. Vi berättade 
för respondenterna om hur vår studie är upplagd, vilket syfte den har samt informerade om att 
deras namn inte skulle publiceras i studien. 
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3.5 Alternativa metoder  
Ett alternativ till vår kvalitativa metod var att istället välja en kvantitativ ansats. Vid 
användande av en kvantitativ metod så hade vi fått resultat som varit lättare att behandla och 
vi hade fått en undersökning som blivit enklare att avgränsa. Rieckner och Stray Jörgensen 
(2008) anser att användande av kvantitativ data gör att man kan dra mer generella slutsatser. 
Det hade inneburit att fler personer kunde tillfrågas att delta i undersökningen, vilket skulle 
lett till att vi fått ett större representativt urval. Vi skulle även kunnat beskriva svaren på en 
fråga numeriskt i form av procent eller antal. En kvantitativ ansats skulle också inneburit att 
distansen mellan respondenterna och oss som intervjuare skulle öka, vilket därmed skulle 
kunnat påverka undersökningen och dess resultat.  
 
Den kvantitativa ansatsen hade även medfört att vi skulle fått det svårare att analysera på 
djupet, då vi istället skulle mätt enklare förhållanden och det hade blivit svårt att få med 
individuella variationer. Denna metod innebär med andra ord att vi skulle fått svar på det vi 
frågar efter, men intressant information skulle kunna komma att saknas. Den kvantitativa 
metoden har alltså problem med den interna giltigheten jämfört med den kvalitativa metoden. 
Ansatsen skulle även kunnat leda till undersökningseffekter som skulle kunna ha inneburit att 
en viss grupp människor inte svarar, vilket skulle kunna betyda att vi hade fått ett bortfall som 
blivit systematiskt inkorrekt (Jacobsen 2011). 
 
Enligt Jacobsen (2011) används ofta deduktiva ansatser tillsammans med kvantitativa 
metoder. En deduktiv ansats innebär att forskarna har kategoriserat informationen på förhand 
och har fasta frågor med svarsalternativ, vilket begränsar den information som samlas in. 
Nackdelen med den deduktiva ansatsen är att svaren på frågorna i högre grad beror på hur de 
uppfattar undersökarens tolkning av verkligheten och inte hur de själva uppfattar den.  
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4. Empiri  
I detta kapitel redovisas resultatet av empiriinsamlingen. Kapitlet inleds med en 
sammanställning av de deltagande respondenterna, därefter presenteras intervjufrågorna en åt 
gången, följt av respondenternas svar på respektive fråga.  

4.1 Respondenter  

Tabell 1  
Information om respondenter 
Nr. Position Bransch Företagsstorlek, 

Antal anställda  
och omsättning 

Kön  
och ålder 

Uppskattat antal 
marknadsförings- 
mejl/vecka 

#1 IT-chef Försäkring 700, 2500 mkr M, 65 5 
#2 VD/säljare Media 2, 3 mkr M, 36 10 
#3 Inköpare Bygg 300, 1000 mkr M, 31 5 
#4 Kvalitetsansvarig Tryckeri 180, 350 mkr M, 46 7 
#5 Marknadsansvarig Import 9, 25 mkr K, 37 7 
#6 Produktchef Medicinteknik 40, 170 mkr M, 39 3 
#7 VD Grafisk industri 6, 11 mkr M, 36 3 
#8 vVD/Försäljningschef Kommunikation 200, 350 mkr M, 41 25 
#9 Ägare E-handel 2,  0,1 mkr M, 31 5 

4.2 Resultat  
Har du tidigare mottagit marknadsföringsmejl som du upplevt vara personaliserade? 
Beskriv hur du uppfattade dem.  
 
#1 angav att han mottagit personaliserade marknadsföringsmejl flera gånger tidigare. 
Marknadsföringsmejlen har personaliserats genom att använda hans namn, och han kände sig 
tveksam om han uppfattade detta som något positivt eller negativt.  
 
#2 har mottagit många personaliserade marknadsföringsmejl. Han har observerat att 
personaliseringar kan ske på två sätt, antingen genom att använda hans namn, eller att 
avsändaren riktat erbjudandet så att det ska stämma in på hans preferenser. Exempel på ett 
riktat erbjudande som han tagit del av är marknadsföringsmejl där avsändaren erbjuder 
säljutbildning. Eftersom #2 både är säljare och VD på sitt företag upplevde han detta 
erbjudande som riktat mot just honom. I övrigt tycker han sällan att han har något större 
behov av tjänsterna som har erbjudits och har då heller inte lagt någon större notis vid dessa 
marknadsföringsmejl. 
 
#3 angav att han har mottagit personaliserade marknadsföringsmejl vid ett fåtal tillfällen. 
Däremot kunde han kan inte komma ihåg hur han upplevde dessa, då det var länge sedan han 
mottog något marknadsföringsmejl som han upplevt vara personaliserat. Samtidigt så 
poängterar han att personaliseringar inte nödvändigtvis behöver vara lättobserverade och att 
han med stor sannolikhet kan ha mottagit personaliserade marknadsföringsmejl utan hans 
vetskap. 
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#4 upplevde att han mottagit marknadsföringsmejl som varit riktade för att överensstämma 
med hans yrkesroll. Han angav att han inte påverkats av om mejlen personaliserats genom att 
ange hans namn, utan istället är det mejlets innehåll som styr hans intresse. Eftersom #4 
arbetar inom tryckeribranschen mottar han ofta marknadsföringsmejl där avsändaren erbjuder 
olika former av produkter som lämpar sig för just denna bransch. Marknadsföringsmejl som 
beskriver nyheter inom ISO, har han lagt stor notis vid, och brukar finna intressanta att läsa. 
 
#5 angav flera exempel på företag som skickat personaliserade marknadsföringsmejl till 
henne. Hon kände sig överlag skeptisk till avsändares överanvändning av hennes namn, och 
upplevde inte att hennes intresse till fortsatt läsning ökar om mejlet personaliserats. Snarare 
blev hon konfunderad över hur avsändaren kunde känna till hennes namn. Har hennes företag 
haft en tidigare relation med avsändarföretag tyckte hon att det är mer legitimt att hennes 
namn används i marknadsföringsmejl.   
 
#6 har upplevt att han fått flera personaliserade utskick efter att han surfat runt på olika 
hemsidor och letat efter något specifikt. Då brukar marknadsföringsmejlen innehålla 
produktinformation om den typ av produkt som han sökt efter. Personaliseringarna som 
förekommer är alltså riktat innehåll, men han har även observerat att vissa avsändare tilltalar 
honom vid namn.   
 
#7 var positivt inställd till personaliseringar i marknadsföringsmejl över lag, och han har vid 
flera tillfällen upplevt att han fått riktade marknadsföringsmejl. Dessa mejl har haft ett 
innehåll med erbjudanden för produkter som han upplevt att avsändaren tror han är 
intresserad av.   
 
#8 upplevde inte att han mottagit så många personaliserade marknadsföringsmejl på sin 
arbetsrelaterade mejladress. Han gillade inte alls den simpla varianten av personalisering, 
exempelvis "Hej Förnamn". Däremot ansåg han att det är av yttersta vikt att erbjudandet är 
tänkt för hans roll i bolaget. Han uppskattade alltså erbjudanden som är anpassade för hans 
roll. 
 
#9 har mottagit personaliserade marknadsföringsmejl, främst har personaliseringarna bestått 
av att de tilltalat honom med namn. Hans allmänna inställning till detta var positiv. 

4.2.1 Personaliserad avsändare 
Beskriv dina intryck av marknadsföringsmejl där avsändaren är personaliserad.  
 
#1 sade att han känner sig skeptisk mot de flesta mejl han mottar. Han föredrog istället en 
personlig kontakt när företag kontaktar honom i marknadsföringssyfte. I de fall avsändaren är 
personaliserad i ett marknadsföringsmejl blir han mer intresserad och nyfiken att läsa igenom 
mejlet och ta del av innehållet. Är ett företagsnamn avsändare i ett marknadsföringsmejl har 
han en tendens att radera mejlen, utan att öppna dem. Hans generella åsikt i frågan om 
personaliserade avsändares vara eller icke vara var positiv, eftersom han tyckte att det blir 
mer personligt och att han upplevde det som att en person står bakom budskapet.  
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#2 beskrev att han initialt blir fundersam på vem avsändaren är, när han mottar mejl med 
personaliserad avsändare. Han upplevde inte att det är vanligt med personaliserade avsändare 
om han inte tidigare har haft en relation med avsändarföretaget. Eftersom han inte får sådana 
marknadsföringsmejl speciellt ofta, tenderar han att bli mer nyfiken att öppna mejlet och ta 
del av innehållet, än om ett företagsnamn hade stått som avsändare. Främst vill han då 
undersöka vem avsändaren är och vad denne person kan tänkas vilja honom. Detta för att 
säkerställa att han inte av misstag råkar radera något mejl från en potentiell kund. Han 
sammanfattade sin åsikt i frågan om personaliserade avsändare som neutral, men angav också 
att hans förväntningar på dessa typer av mejl har ett mer riktat innehåll till just honom och 
hans företag. Mejl med personaliserade avsändare bör enligt #2 vara mindre automatiserade 
än när avsändaren är opersonaliserad.  
 
#3 upplevde att han påverkas negativt av marknadsföringsmejl med personaliserade 
avsändare, men att det också kan bero på vad det är för typ av mejl. Om han förstår att det 
handlar om ett stort massutskick och han tidigare inte har någon relation till avsändarföretaget 
blir han skeptisk. Ser han istället att det är någon säljare som skickat ett mejl till honom och 
ett fåtal andra, där avsändaren anger sitt namn tycker han att det är bra.   
 
#4 ansåg det seriöst med en personaliserad avsändare. Han är positiv till personaliserade 
avsändare, då det underlättar för honom att han vet vem han ska vända sig till hos 
avsändarföretaget vid ett eventuellt inköp. Även fastän avsändaren är personaliserad brukar 
han inte ha några problem att avgöra att det är ett marknadsföringsmejl från ett företag.  
 
#5 beskrev att sannolikheten är högre att hon öppnar ett marknadsföringsmejl om avsändaren 
är personaliserad, detta eftersom hon inte vill riskera att missa något viktigt mejl. Om hon inte 
har haft en tidigare relation med avsändaren, ser hon personaliserade avsändare som ett sätt 
att lura henne att öppna marknadsföringsmejlet. En annan faktor som kan vara avgörande för 
om hon öppnar mejlet, är om ämnesraden är lockande.  
 
#6 tyckte att marknadsföringsmejl med personaliserade avsändare känns mindre som ett 
massutskick. Han bedömer att han förmodligen lägger mer energi på att ta reda på vad 
avsändaren vill när avsändaren är personaliserad, oavsett om avsändarföretagets erbjudande 
överensstämmer med hans preferenser eller inte. Han tycker att det känns säkrare med 
personaliserade avsändare, då det är någon som vet vem han är och har skickat något som de 
tror att han är intresserad av. Samtidigt så vet han också att mejlet är avsett för honom och 
han vet vem han ska kontakta om han vill göra ett inköp.   
  
#7 var positivt inställd till personaliserade avsändare och tycker att sådana 
marknadsföringsmejl känns mer personliga. Mejl som skickas med företag som avsändare är 
han mer benägen att radera.  
 
#8 beskrev att han är negativt inställd till marknadsföringsmejl överlag. Han anser heller inte 
att personaliserade avsändare är något som ökar hans intresse att öppna marknadsföringsmejl. 
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#9 tyckte att det blir mer personligt med mejl där avsändaren är personaliserad. Han får då 
inte intrycket av att det är slumpmässiga mejl, utan de känns mer som en individanpassad 
kontakt.  Han tyckte också att det känns bättre med personaliserade avsändare, eftersom det är 
mer kopplat till honom som person.  

4.2.2 Personaliserad ämnesrad  
Beskriv dina intryck av marknadsföringsmejl där ämnesraden är personaliserad.  
 
#1 reagerade positivt på personaliseringar i ämnesraden. Framför allt fångar det hans 
uppmärksamhet om det är något intressant erbjudande som uppfyller hans behov just i det 
ögonblick han mottar mejlet. Om personaliseringen endast utgörs av hans namn, är det liten 
chans att han öppnar mejlet. Sker det dock i kombination med något som fångar hans 
uppmärksamhet ser han det som positivt. Detta kan även kombineras med något event och 
datum för att gå vidare i ämnet eller budskapet. Ämnen som intresserar honom är 
försäkringar, då han är verksam inom försäkringsbranschen, och han förtydligar att det är 
viktigt att marknadsföringsmejlen behandlar just detta för att han ska läsa vidare. Han 
upplever det som att flera avsändarföretag haft uppgifter om vilka behov han har haft, och att 
de hört av sig i rätt tid inför byte av bland annat försäkringssystem, servrar och nätverk. 
 
#2 tyckte att det känns väldigt krystat med personaliseringar i ämnesraden. Han anser att 
ämnesraden är till för att locka hans intresse och hans namn vet han redan om. Har 
avsändaren varit duktig på att ta reda på vem han är, är det positivt om ämnesraden är 
personaliserad, men han ser inte något mervärde i att det står hans namn. Han tycker att det är 
ett ganska billigt knep, då det är väldigt lätt att få in hans namn automatiserat. Om 
ämnesraden riktar sig till det han håller på med så tycker han det är strålande. 
  
#3 skulle tycka det var konstigt att se sitt namn i ämnesraden. Då skulle det inte ens spela 
någon roll vad det är för erbjudande, han är ovan att mottaga sådana mejl och därför blir han 
skeptisk till det. Han är allmänt negativt inställd till personaliseringar i massutskick och han 
anser att det är avgörande vem avsändaren är för hur han ställer sig till personaliseringen. 
 
#4 upplevde sig vara neutral till konceptet med personaliseringar i ämnesraden. Han känner 
sig inte speciellt utvald om hans namn finns i ämnesraden.   
 
#5 ville absolut inte att hennes namn ska finnas i ämnesraden, om det gör det upplever hon 
dessa mejl som spam. Om hon har en relation till avsändarföretaget tycker hon det känns okej 
med personalisering. Oavsett hur rätt avsändaren träffar med en personalisering, tycker hon 
inte att mejl känns personligt. Ämnesraden anser hon är viktig för att hon över huvud taget  
ens ska öppna mejlet, och att ha med namnet där känns som spam. Hon gör liknelsen med att 
skriva att man vunnit 10 000 kr i ämnesraden, och berättar att hon sorterar bort dessa mejl 
direkt. 
 
#6 angav att marknadsföringsmejl där hans namn finns i ämnesraden kombinerat med ett 
erbjudande, samtidigt som avsändaren inte är personaliserad, är lätta att uppfatta som 
massutskickade mejl. Dessa mejl blir han inte speciellt intresserad av att öppna. Det som är 
avgörande för om han öppnar ett mejl är att ämnet träffar rätt. Utbildning och andra produkter 
som innebär att han kan öka sitt företags värde är exempel på produkter som hans företag 
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alltid är intresserade av. Han beskriver också att han har en funktion i sin mejlklient som gör 
att han kan förläsa mejl utan att öppna dem. När han använder denna funktion så kan han se 
direkt om det är ett marknadsföringsmejl, och ibland väljer han då att inte öppna mejlen om 
inte ämnet träffar rätt.   
 
Under perioder där #6 får många marknadsföringsmejl blir han mer skeptisk, och öppnar då 
inte alla mejl. När han istället bara får ett fåtal marknadsföringsmejl brukar han ta sig tiden  
att se över om innehållet är relevant för honom och hans företag.  
 
#7 beskrev att han åtminstone brukar öppna marknadsföringsmejl där hans namn förekommer 
i ämnesraden, men att han blir mer intresserad att läsa vidare om ämnesraden också har ett bra 
budskap. Träffar avsändaren något sånär rätt är han benägen att öppna mejlet. Är ämnet helt 
irrelevant så raderar han mejlet direkt. Överlag berörs han mer av ett personaliserat mejl än ett 
opersonaliserat och anger att han är positivt inställd till denna typ av personalisering. 
 
#8 beskrev att han blir mer intresserad av att öppna marknadsföringsmejl om ämnesraden är 
personaliserad. Detta gäller dock endast om avsändaren inte är personaliserad, han föredrar 
istället att företag står som avsändare.  
 
#9 tyckte att personaliserade ämnesrader är mer konstigt än personaliserade avsändare. Han 
blir skeptisk om hans namn står i ämnesraden om mejlet utgör den första kontakten med 
avsändarföretaget. Vid en fortlöpande dialog så tycker han det är okej om hans namn finns i 
ämnesraden, om man tidigare har inlett en närmare affärsrelation. Han anser att det är bättre 
att det som avsändarföretaget ska marknadsföra står i ämnesraden, så att han uppfattar 
innehållet i mejlet. Det är enligt #9 mycket bättre om ämnet är personaliserat på ett sätt som 
intresserar honom, exempelvis ett bra erbjudande på en produkt eller tjänst, utan att hans 
personnamn finns med. Han påverkas negativt om han ser sitt namn i ämnesraden. 

4.2.3 Personaliserad rubrik  
Beskriv dina intryck av marknadsföringsmejl där rubriken är personaliserad. 
 
#1 hade positiva intryck av personaliserade rubriker eftersom det upplevs som att det finns en 
människa bakom utskicket och att det inte uppfattas som ett massutskick. Han upplever 
marknadsföringsmejl med personaliserade rubriker som adresserad direkt marknadsföring. 
Respondenten upplever då att avsändaren tagit sig tid att undersöka mottagarens yrkesposition 
och har gjort en analys, vilket han anser är positivt. Respondenten upplever det inte som ett 
massutskick och får därför en mer gedigen känsla. Det skapar enligt respondenten en större 
trovärdighet och det blir mer värdeskapande. Detta eftersom en relation ska byggas upp som 
förhoppningsvis ska leda till en ökad långsiktighet mellan två parter. Respondenten tycker det 
är viktigare att ämnesraden är personaliserad än att rubriken är det.  
 
#2 tyckte att det är mer legitimt att hans namn används i rubriken, jämfört med om det 
används i ämnesraden, han sade att han till och med tycker att det är ganska trevligt att bli 
tilltalad med namn i rubriken. Respondenten vill gärna veta vad mejlet handlar om redan i 
rubriken. Har avsändaren inte varit tillräckligt tydlig om ämnet redan i ämnesraden, behöver 
det framgå desto tydligare i rubriken. Detta så att han snabbt kan få en uppfattning om 
innehållet i mejlet, så han kan avgöra om det är relevant.  
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#3 var generellt negativt inställd till hans namn finns med i en rubrik och han blir då skeptisk 
direkt. Om respondenten tidigare har haft en relation med företaget skulle han inte tycka det 
är lika märkligt med personalisering i rubriken jämfört med om marknadsföringsmejlet utgör 
hans första kontakt med avsändarföretaget.   
 
#4 Undrar var värdekoden är och förväntar sig nästan ett rabatterbjudande när han mottar ett 
marknadsföringsmejl i jobbmejlen. Han upplever det som väldigt vanligt i sin privata mejl. 
Respondenten tycker att det är innehållet i rubriken som är det viktigaste och tycker att man 
nästan kan förvänta sig det även i sin yrkesroll. Generellt sett är han neutral till 
personalisering.   
 
#5 är lite mer positiv till personaliserade rubriker än om det inte hade varit personaliserat, 
dock inte speciellt mycket. Respondenten har mest sett dåliga exempel som inte tilltalat henne 
alls, men hon tänker inte på detta förutom om hon har haft en relation med avsändaren sedan 
tidigare. Hon kunde inte komma på något specifikt exempel på detta, eftersom hon inte lägger 
någon vikt vid marknadsföringsmejl som inte är relevanta för henne.  
  
#6 tyckte på ett sätt att ju mer man personaliserar, desto mer ansträngning har avsändaren lagt 
ned på att skicka ett erbjudande om något till honom, vilket han ser som positivt. På ett annat 
sätt kan han ibland förundras över hur avsändare har kunnat få reda på vem han är och ibland 
tycker han att detta kan gå för långt. Respondenten har svårt att avgöra var gränsen för när 
personaliseringar blir för mycket. Han tror att denna gräns varierar beroende på avsändaren 
och mottagaren. För hans egen del vill han ändå sammanfatta svaret på frågan som att det är 
positivt ju mer personaliserat ett mejl är. Då är mejlet riktat till honom av någon anledning 
och han blir då nyfiken att ta reda på varför det är riktat till just honom. Respondenten skulle 
däremot aldrig få för sig att öppna några filer eller liknande från någon avsändare som 
personaliserat ett marknadsföringsmejl. 
 
#7 ansåg att rubriken inte berör lika mycket. Respondenten uppfattar att rubriken ofta är 
personaliserad som standard medan den samtidigt är viktig för att läsa vidare i mejlet. Han 
tycker att det är viktigare med ett bra erbjudande eller intresseväckare för att han ska läsa 
vidare. Erbjudandet måste tilltala honom som person i hans yrkesroll. 
 
#8 tyckte inte att det påverkar honom om det endast står hans namn i rubriken. Respondenten 
vill hellre att rubriken ska vara segmenterad och anpassad efter hans intressen i hans 
yrkesroll. Han anser att ett marknadsföringsmejl ska innehålla ”triggers” för respektive roll. 
 
#9 får ett positivt intryck av mejlet om rubriken är personaliserad. Respondenten tycker att ett 
sådant mejl blir mer välkomnande och tycker inte det är konstigt från första kontakten. 

4.2.4 Personaliserad brödtext  
Beskriv dina intryck av marknadsföringsmejl där brödtexten är personaliserad.  
 
#1 såg ingen större förändring om brödtexten är personaliserad jämfört med om rubriken är 
personaliserad. I stora drag tycker respondenten att det är positivt eftersom det kan förstärka 
det intryck som han tidigare har fått av marknadsföringsmejlet. Det kan innebära att 
respondenten fortsätter läsa mejlet.  
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#2 ansåg att det absolut viktigaste är att brödtexten behandlar något som är relevant för 
respondenten snarare än att innehållet är personaliserat genom att använda hans namn. Det är 
viktigt att avsändaren vet vad respondenten arbetar med, vilka behov han har och vet vad han 
kan tänkas vara intresserad av att köpa in. Ett exempel som respondenten tog upp är 
säljutbildningar, som han alltid tycker är intressant att ta del av erbjudanden om. 
Mejlmarknadsföring om detta tyckte han var ett bra sätt att få en uppfattning om vilka 
alternativ som finns att tillgå. Respondenten beskrev sig själv som att vara ganska lat och han 
föredrar att få bra erbjudanden via mejl istället för att behöva gå ut på nätet och söka efter 
utbildningar själv. Men då gäller det att det är ganska väl anpassat till respondentens bransch 
så att utbildningarna är relevanta för just hans företag. 
 
#3 tyckte att den bästa personaliseringen är när han som mottagare inte uppfattar att det är en 
personalisering. Då tycker han att avsändaren har lyckats med sin marknadsföring. 
Respondenten tycker det blir för ett för uppenbart fjäskande när företag väljer att skriva ut 
hans namn om han tidigare inte har haft en relation med företaget.  
 
#4 var kritisk till reklam överlag och ser sig själv som en dålig mottagare av reklam. 
Respondenten tycker att den viktigaste punkten är att brödtexten är personaliserad och att 
innehållet är anpassat för honom.  
 
#5 ansåg att om brödtexten är välskriven och personalisering ingår har hon inget emot det. 
Personalisering i brödtexten ger respondenten väldigt lite positiva känslor men är bättre än att 
inte göra det. Det viktigaste enligt respondenten är att inte överanvända personaliseringar som 
att till exempel skriva namnet på mottagaren för många gånger vilket kan kännas konstlat.  
 
#6 tyckte att det inte är så stor skillnad mellan personalisering i rubrik respektive brödtext. 
Respondenten upplever nog hela innehållet som personaliserat. Däremot om personaliseringar 
sker längre ned i brödtexten, finns det en risk att han inte ser detta om han endast "smygläser" 
mejlet, och i så fall försvinner hela tankesättet med att personalisera. Tankesättet med 
personaliseringar tror respondenten är att öka uppmärksamheten för mottagarna. Med andra 
ord tror han att mottagare har större chans att träffa rätt, eller nå ut, genom att tidigt i mejlet 
använda personaliseringar. Denna förläsningsfunktion av mejl som respondenten använder sig 
av, tror han är väldigt vanlig hos företag. 
 
#7 tyckte att brödtexten ska bestå utav korta stycken eftersom han inte orkar läsa för mycket 
brödtext. Ett välriktat budskap som inte är för långt, höjer värdet på mejlet. Att endast 
använda namn i brödtexten höjer inte värdet, enligt honom. 
 
#8 ansåg att på samma sätt som i rubriken att brödtexten ska vara segmenterad och innehålla 
information som är anpassad för respektive yrkesroll. Han anser även här att endast ett namn 
inte räcker till som personalisering. Han anser även att avsändaren tydligt ska beskriva varför 
de kan hjälpa honom som företagskund med exempelvis referenser. Avsändaren ska enligt 
respondenten alltid kunna backa upp ett påstående som de skriver.  
 
#9 tyckte inte att personalisering i brödtexten är någon skillnad mot om rubriken är 
personaliserad. Han var allmänt positiv och tycker att ett personaliserat marknadsföringsmejl  
blir mer personligt. Respondenten upplever att mejlet blir mer individuellt och tilltalande 
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eftersom avsändaren har tagit reda på information om vem de ska sälja till. Han tycker det är 
bra att få en mer personlig dialog med företaget. Som kund vill respondenten se mejlet mer 
som en början till ett möte och få det personanknutet.   

4.2.5 Övriga kommentarer 
#4 tyckte sammanfattningsvis att det är viktigare att personalisera innehållet än att man 
använder hans namn, oavsett vilken del av marknadsföringsmejlet det rör sig om. Lyckas 
avsändarna med detta känns det som de är pålästa och detta uppfattar han som seriöst. Har 
han en längre relation eller att han fått intressanta marknadsföringsmejl från avsändaren 
tidigare, tycker han personaliseringar på alla punkter blir mer relevant. 
 
#5 ansåg att personaliseringar måste göras smakfullt. Respondenten tycker inte att en ny 
kontakt gjort sin hemläxa bara för att de personaliserat för henne i sin yrkesroll eller kan 
hennes namn. Respondenten får extremt mycket säljsamtal och mejl vilket gör att sorteringen 
görs extra hårt. Respondenten sparar dock bra mejl för framtida bruk och googlar inte efter 
nya leverantörer. 
 
#6 kände mer tillit till avsändaren om han har varit i kontakt med denne eller företaget 
tidigare. Om respondenten inte tidigare har varit i kontakt med avsändaren blir han mer 
skeptisk och tar inte till sig innehållet på samma sätt. Respondenten tycker som övergripande 
åsikt att det är positivt med personaliseringar, speciellt i jobbsyfte, och han har själv skickat ut 
flera personaliserade marknadsföringsmejl till olika företag. 
 
#7 tyckte att bra personaliseringar ökar hans benägenhet att göra ett inköp. Det får honom att 
känna sig utvald, om avsändaren gjort ett bra bakgrundsarbete.  
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5. Analys 
I detta kapitel analyserar vi informationen från undersökningen med stöd från den teori som 
presenterats. Intressanta resonemang och synpunkter från respondenterna lyfts fram. Målet 
har varit att få fram vilka delar som är positiva att personalisera i marknadsföringsmejl B2B. 

5.1 Personaliserad mejlmarknadsföring 
Samtliga våra respondenter uppgav att de har fått personaliserade marknadsföringsmejl som 
har varit personaliserade till mottagaren. Det skiljer sig i uppfattning bland respondenterna 
om det är positivt eller negativt. Den huvudsakliga uppfattningen är att ett personaliserat 
marknadsföringsmejl med endast mottagarens namn är negativ eller att det inte har någon 
påverkan. Detta samtidigt som ett marknadsföringsmejl med ett personaliserat innehåll 
upplevs som intressant och anses positivt. Respondent #5 anser att det är tidigare relationer 
med avsändarföretaget som avgör hur berättigat det är att använda personens namn i mejlet. 
Respondent #3 angav att han inte kom ihåg hur han upplevde personaliserade 
marknadsföringsmejl eftersom att personaliseringar inte alltid är lättobserverade. 
Respondenterna #7 och #9 säger sig vara positiva även till att deras namn används i 
marknadsföringsmejl. 
 
Åge (2011) pekar på att människor och attityder spelar en viktig roll i affärsprocesser och att 
personliga relationer är viktiga för att skapa affärsrelationer. Samma åsikt har även Crosby, 
Evans och Cowles (1990) som anser att relationen mellan säljare och kunder är avgörande för 
hur affärsprocessen kommer att fortgå. Relationen påverkas i hög grad av hur stort förtroendet 
är mellan två parter. Detta är en åsikt som styrks i vår undersökning och flera respondenter 
anser att relationen med avsändaren påverkar uppfattningen av ett personaliserat mejl. En 
åsikt är att personaliseringen då blir mer relevant och mottagaren känner mer tillit till någon 
som den tidigare har varit i kontakt med. Det framgår också att mottagarna blir mer skeptiska 
till ett mejl som kommer från någon som de inte har varit i kontakt med tidigare, vilket gör att 
innehållet inte påverkar dem lika mycket. Respondenterna känner även ett visst ansvar att 
undersöka om ett erbjudande på mejlen kan vara relevant för företaget de representerar.  Den 
känslan får de inte när mejlen kommer till den privata mejladressen. 
 
En majoritet av respondenterna uttryckte sig initialt till viss del skeptiska gentemot 
mejlmarknadsföring, oavsett om den är personaliserad eller ej. Ett par åsikter som är värda att 
lyfta fram är att respondent #5 angav att hon sparar välskrivna mejl för en eventuell framtida 
kontakt. En annan respondent var generellt positiv till mejlmarknadsföring och har dessutom 
genomfört flera sådana kampanjer själv.  

5.1.1 Uppfattning av personalisering av avsändare  

I Ellis-Chadwick och Dohertys (2012) studie, förekom det fem olika alternativ till avsändare. 
I intervjuerna vi genomförde presenterade vi endast två av dessa, personlig mejladress med 
företagsnamnet inkluderat och endast företagsnamn.   
 
En stor del av våra respondenter ställde sig positiva till personaliserade avsändare, det vill 
säga personliga mejladresser där företagsnamnet är inkluderat. Vanliga argument som 
användes var att de upplevde dessa marknadsföringsmejl som mer personliga.  
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Marknadsföringsmejl där företag står som avsändare uppfattades mer som massutskick, och 
den allmänna uppfattningen bland våra respondenter var att de var negativa till denna typ av 
mejl. Det framkom att en personaliserad avsändare gör att mottagaren blir mer nyfiken att 
öppna mejlet för att ta reda på vem avsändaren är. Mottagaren blir också mer nyfiken på att ta 
reda på vad avsändaren vill förmedla. Vår empiri visar också att det är mer troligt att 
mottagaren öppnar ett mejl med personaliserad avsändare eftersom hen vill undersöka vem 
avsändaren är så att hen inte av misstag råkar radera ett mejl från en viktig kontakt.  
 
Som Wattal et al. (2011) var inne på så brukar reaktionen bland mottagare av personaliserade 
utskick B2C, vara negativ om mottagarna inte har en tidigare relation med avsändarna, och 
sådana mejl brukar raderas. Baserat på vår empiri tolkar vi det som att våra respondenter får 
det något svårare att direkt konstatera vilket företag som står bakom 
marknadsföringsutskicket om det finns en personaliserad avsändare. Detta gör att de öppnar 
mejl med personaliserade avsändare i större utsträckning jämfört med om ett företagsnamn 
står som avsändare. Anledningen till detta bedömer vi vara att de vill säkerställa att de inte 
missar ett viktigt mejl.   
 
Anledningen som Wattal et al. (2011) angav som orsak till varför konsumenter inte öppnar 
marknadsföringsmejl var att de känner en misstänksamhet mot företag de inte tidigare varit i 
kontakt med. Om vi förutsätter att detta stämmer även för våra respondenter, bidrar en 
personaliserad avsändare till att förvirra mottagaren att tro att ett massutskickat 
marknadsföringsmejl kan vara ett icke-automatiserat mejl.  
 
Andra synpunkter som framkom i vårt empiriavsnitt var att en personaliserad avsändare, gör 
att mottagaren upplever att de får en kontaktperson hos avsändarföretaget som de kan 
kontakta vid eventuella inköp, eller möjligheten att undanbe sig att få fler mejl från 
avsändaren. Åsikten att det kändes väldigt seriöst när företag använder denna typ av 
personalisering motsäger helt tidigare resultat för studier gjorda B2C.  
 
Ett fåtal av respondenterna beskrev att de var negativt inställda till marknadsföringsmejl 
överlag och att personaliserade avsändare inte är någonting som gör att de uppmärksammar 
mejl mer noggrant. En respondent angav att han är skeptisk mot alla marknadsföringsmejl 
som kommer från ett företag som han inte har varit i kontakt med tidigare. Om det däremot 
rör sig om att någon säljare skickat ett marknadsföringsmejl till honom och ett fåtal andra, 
tycker han det är mer okej att använda personaliserad avsändare. Dessa respondenters svar 
stämmer väl överens med anledningarna Wattal et al. (2011) angav som orsaker till varför 
konsumenter inte öppnar marknadsföringsmejl. Vi kan konstatera utifrån vår empiri att det 
inte går att dra en koppling till en hög mängd mottagna marknadsföringsmejl och en aversion 
till desamma.  
 
Kotler, Kartajaya och Setiawan (2010) förutspådde att marknadsföringen är på väg mot en ny 
era. Mot bakgrund av finanskrisen 2008 skapades en misstro i det vertikala ledet, företag och 
kund. Förtroendet ska istället finnas i ett horisontellt led, kund till kund. Om vi applicerar 
deras förutspådda era på marknadsföringen och kopplar den till våra respondenters svar, tyder 
det på att denna era har inletts. Detta eftersom många av respondenterna var allmänt positiva 
till personaliserade avsändare, samtidigt som de var mer negativa till marknadsföringsmejl där 
endast företagsnamn är avsändare.  
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Resultatet i vår undersökning talar starkt emot Frankels (2015) råd till företag som vill skicka 
marknadsföringsmejl. Frankel rekommenderade att företag bör välja företagsnamnet, 
varumärkets namn eller namnet på en hemsida/bok/publikation som avsändare, alltså inte 
personaliserad avsändare. Däremot ansåg han att detta kan göras med fördel om konsumenten 
tidigare har en relation till mottagaren. 

5.1.2 Uppfattning av personalisering av ämnesrad 
Den generella ståndpunkten bland våra respondenter är att det är negativt eller att det inte 
tillför något värde för respondenterna om ämnesraden endast är personaliserad genom att 
mottagarens namn finns skrivet där. Undersökningen visar att det kändes som ett billigt knep 
att använda namnet i ämnesraden eftersom avsändarföretagen med lätthet kan automatisera 
detta. Det har med största sannolikhet att göra med att man som mottagare inte vill uppfatta 
mejlet som ett massutskick och man är mindre benägen att öppna dessa mejl. 
 
För att ämnesraden ska locka intresse för respondenterna så bör den vara personaliserad 
genom att bestå av ett intressant erbjudande som är personaliserat för respektive yrkesroll. 
Som Ellis-Chadwick och Doherty (2012) poängterade så måste det finnas ett budskap som ska 
locka till vidare intresse, för att majoriteten av respondenterna ska öppna ett 
marknadsföringsmejl.   
 
Ett flertal respondenter anser att graden av personalisering ska sättas i paritet till hur den 
befintliga relationen med avsändarföretaget ser ut. De säger att det måste finnas en relation 
med företaget sedan tidigare för att personalisering i ämnesraden ska kännas okej. De är med 
andra ord negativt inställda till detta, om det förekommer personalisering i ämnesraden om 
marknadsföringsmejlet utgör deras första kontakt med avsändarföretaget. Respondent #5 
säger att hon uppfattar en personaliserad ämnesrad där avsändaren använder hennes namn 
som spam. Hon säger att det ger henne samma känsla som exempelvis ”Grattis du har vunnit 
10 000 kr”. O'Connor (2008) menar att den höga förekomsten av spam hämmar tillväxten av 
mejlmarknadsföringen, vilket styrks av respondent #5:s kommentar. 
 
Relationen med avsändaren har betydelse för hur en personaliserad ämnesrad påverkar 
mottagaren. Det är enklare att acceptera att mottagarens namn finns med i ämnesraden om det 
sedan tidigare finns en relation mellan avsändaren och mottagaren. Det måste finnas en 
kontakt sedan tidigare för att det ska kännas okej att personalisera ämnesraden med namn. 
 
Respondent #1 tar speciellt upp vikten för marknadsförare att besitta kunskapen att skicka ut 
marknadsföringsmejl med ett innehåll som fångar uppmärksamhet i ämnesraden under en 
tidpunkt då respondenten har just detta behov. Respondenten menar att avsändaren skall 
känna sin kund eller potentiella kund så väl att de vet när kunden har ett specifikt behov.  
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Ellis-Chadwick och Doherty (2012) studie visade att ämnesraden är ett kritiskt moment till att 
skapa uppmärksamhet. Det stämmer väl överens med vad våra respondenter svarade i 
intervjuerna. Ämnet måste locka till intresse och vara personaliserat för varje respondents 
yrkesroll. Som vår empiri visar tar våra respondenter emot minst tre marknadsföringsmejl i 
veckan. Vi drar utifrån detta slutsatsen att marknadsföringsmejl är vanligt förekommande. 
Just därför bör avsändarföretag ha något som sticker ut och som fångar intresse till att mejlet 
öppnas och som leder till fortsatt läsning.  
 
Ellis-Chadwick och Doherty (2012) studie angav även att det är viktigt att ämnesraden och 
innehållet i rubriken ska relatera till varandra för att få en stringens och tydlighet i mejlet. Det 
kan ses som en tolkning av vad respondent #9 angav i sitt svar, att det viktigaste är att det som 
ska marknadsföras står i ämnesraden, vilket ska ha en relation till innehållet i mejlet.  
 
Respondenterna angav att ämnesraden hade stor betydelse till hur mejl uppfattas. Det 
stämmer överens med Cheung, Kwok, Law och Tsuis (2003) studie som visade att för att ett 
massutskick ska bli framgångsrikt så krävs det god kunskap om kunderna och vad de 
efterfrågar. Våra respondenter ville att ämnesradens innehåll skulle vara relevant i koppling 
till deras yrkesroll och de var positiva till om ämnesraden var personaliserad, om den lockade 
dem till fortsatt läsning. Det innebär att det inte är framgångsrikt att som avsändarföretag 
skicka ut ett marknadsföringsmejl till alla på marknaden, utan att ha delat upp marknaden i 
olika segment. Budskapet ska också personaliseras så att det lockar just det segmentet som 
marknadsföringsmejlet är anpassat till. 

5.1.3 Uppfattning av personalisering av rubrik 
Enligt Ellis-Chadwick och Doherty (2012) är det inte självklart, men väldigt vanligt att 
använda sig av en rubrik. De säger samtidigt att det är viktigt att rubriken knyter samman 
ämnesraden med brödtexten. Vår undersökning visar på att mottagarna förväntar sig att 
rubriken snabbt ska berätta vad brödtexten handlar om. Om rubriken inte innehåller den 
informationen är det troligt att de inte läser vidare.  
 
Respondent #3 var den enda som uttryckligen var negativ till personaliserad rubrik där 
avsändaren använde mottagarens namn. Personalisering i denna form gjorde personen 
skeptisk. Däremot uppfattade personen inte det konstigt med en personaliserad rubrik om han 
har en relation med avsändaren sedan tidigare. #5 menar att det finns många exempel på 
dåligt utformade rubriker som inte tilltalar personen alls, men eftersom dessa varit så dåliga så 
kunde hon inte återberätta något sådant exempel. 
 
Generellt uppfattades det som positivt eller neutralt att använda en personaliserad rubrik som 
inkluderar mottagarens namn. Wattal et al. (2011) menar att vid mejlmarknadsföring B2C, 
uppfattas denna typ av personalisering generellt negativt då mottagaren inte har någon 
tidigare relation till avsändaren. Det ökar risken att mottagaren raderar mejlet utan att läsa det. 
Vår undersökning visar att attityden till en personaliserad rubrik i mejlmarknadsföring B2B är 
betydligt mer positiv. Framförallt framgår att det inte är negativt på det vis som Wattal et al. 
(2011) kom fram till i deras undersökning.  
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Wattal et al. (2011) menar att det är viktigt att man som avsändare har god kännedom om 
kunden som man skall bearbeta med mejlmarknadsföring. De pekar på att utskicket måste 
innehålla ett erbjudande som tilltalar personen som ska ta emot erbjudandet. Flera 
respondenter upplever det som att det viktigaste är att avsändaren har gjort en bra 
segmentering och att avsändaren lyckats personalisera erbjudandet mot den roll som 
mottagaren har på det företag som hen representerar.  
 
Det finns en uppfattning att mottagarens namn till viss del kan upplevas välkomnande i 
rubriken. Dock framgår det att den uppfattningen inte är stark.  
 
Kotler, Kartajaya och Setiawan (2010) menar att det är viktigt att segmentera och positionera 
sitt företag för att lyckas med sin marknadsföring. Vår empiri styrker det påståendet då en 
majoritet av våra respondenter framhåller att det är viktigt att erbjudandet framgår i rubriken 
för att det ska leda till fortsatt läsning. De är positiva till personaliserat innehåll i rubriken, 
men den måste vara segmenterad mot rätt mottagare.  
 
Vår empiri tyder på att det är mer betydelsefullt att göra ett bra arbete med att segmentera 
kunderna man vill bearbeta, än att endast välkomna dem vid namn. Majoriteten av våra 
respondenter ansåg det inte bara positivt utan nödvändigt med en korrekt segmentering för att 
de skulle läsa vidare i utskicket. Vidare kan vi se att det generellt inte är varken en fördel eller 
nackdel att använda mottagarens namn i rubriken. Flertalet respondenter var neutrala till detta 
medan två uttryckte sig positivt.  
 
Flera av respondenterna poängterar att de kan uppleva ett större engagemang från avsändaren 
om rubriken är personaliserad. Respondent #6 säger att han kan bli förundrad över hur 
avsändaren kan ha så mycket information om honom och det företag han arbetar för. När han 
tänker på det kan han känna att det till viss del ger ett obehag. Just detta pratar Ellis-Chadwick 
och Dohertys (2012) om i sin studie. De säger att det finns en gräns för hur mycket man kan 
personalisera. Detta avgörs av hur god relation man har med mottagaren och hur mycket 
information avsändaren tidigare delat med sig av. Samtidigt är det endast respondent #6 som 
ger uttryck för denna åsikt i vår undersökning. 

5.1.4 Uppfattning av personalisering av brödtext 
Ellis-Chadwick och Doherty (2012) menar att det är viktigt att få ett sammanhang i ett 
marknadsföringsmejl. Det bör finnas en röd tråd från ämnesrad till rubrik och vidare till 
brödtexten. Det är en uppfattning som respondenterna delar i stor utsträckning.  
 
Att mottagaren uppskattar om personaliseringen sker tidigt i mejlet framkommer i 
undersökningen. Annars finns risken att mottagaren inte läser hela texten. Generellt är 
respondenterna mindre benägna att uppskatta att deras namn används i brödtexten. Till 
exempel säger respondent #3 att han upplever användandet av sitt namn i brödtexten som 
fjäsk från avsändaren. Respondent #7 fyller på med att han inte tycker värdet i texten höjs av 
användandet av hans namn.  
 
Respondent #5 anser att det kan vara okej att använda hennes namn om texten är välskriven. 
Samtidigt anser hon, precis som övriga respondenter, att det viktigaste är att innehållet är 
personaliserat mot hennes roll på företaget. Respondent #8 är tydlig med att innehållet måste 
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vara segmenterat för hans roll och brödtexten bör vara skriven i korta stycken för att han ska 
läsa innehållet. Han menar också att det måste vara tydligt hur avsändaren kan vara ett 
hjälpmedel i hans arbete. Vidare måste avsändaren ha bevis för att han kan utföra det denne 
utlovar. Respondent #3 vill gärna att texten ska vara skriven så att han inte tydligt uppfattar 
att den är personaliserad.  
 
Respondenterna är tydliga med att innehållet måste vara personaliserat mot deras roll på 
företaget där de arbetar. Att använda deras namn är generellt inget som de uppfattar som 
positivt. Däremot nämner flera att de uppfattar det negativt om det används för mycket. 
 
Kotler, Kartaya & Setiwan (2010) pekar på vikten av att segmentera sina kunder och 
målgruppsanpassa sitt reklaminnehåll utifrån den position företaget har tagit. Det korrelerar 
väl med den uppfattning respondenterna i vår undersökning har av innehållet i 
mejlmarknadsföring. 

5.2 Mejlmarknadsföringens relevans i modern marknadsföringsmix   
Som nämndes i teorikapitlet, så beskrev O'Connor (2008) att mejlmarknadsföring är ett enkelt 
och billigt verktyg för att skapa nya kundkontakter. Respondent #5 konstaterar att hon gärna 
sparar mejl som hon upplever relevanta för hennes företag, för en framtida kontakt.  
 
Ellis-Chadwick och Doherty (2012) konstaterade att marknadsföring via mejl är dubbelt så 
kostnadseffektivt i jämförelse med annan marknadsföring på nätet. Trots detta så förhöll sig 
respondenterna generellt skeptiska till marknadsföringsmejl, och uppfattar de inte väldigt 
snabbt att ett mejl har relevans för deras arbete, så raderar de mejlet direkt. #3 var inte allmänt 
skeptisk till mejl överlag, men han uppskattar inte alls massutskick i mejlinkorgen. En stor del 
av respondenterna ansåg ändå att mejl kan vara ett viktigt verktyg som med framgång kan 
användas i det dagliga arbetet i kontakt med kunder.  
 
Vi tolkar det som att respondenterna uppfattar mejlmarknadsföring som en relevant kanal i 
den moderna marknadsföringsmixen. Detta under förutsättning att man följer Kotler, Kartaya 
och Setiwans (2010) teori som beskrivits ovan. De säger att man måste utveckla sitt segment, 
välja sin målgrupp, definiera företagets position och tillhandahålla de fyra P:na för att skapa 
en relevant marknadsföring. Detta gäller i högsta grad även mejlmarknadsföring. 

5.3 CRM och mejlmarknadsföring 
Personerna vi intervjuade upplevde sig generellt positiva till personaliserade erbjudanden som 
var utformade till deras roll på företaget. Denna uppfattning hade respondenterna även när 
mejlmarknadsföringen var den första kontakt de hade med företaget som var avsändare. 
Respondenterna angav även att de blev mer positiva till personalisering när relationen blev 
djupare.  
 
I den digitala verkligheten finns det mycket relevant information om företag, exempelvis på 
företagens hemsidor. Det skapar goda möjligheter att skapa ett passande erbjudande för just 
det företaget. Som respondent #5 nämner spelar också tidpunkten in för att erbjudandet skall 
vara relevant att följa upp. Samtidigt angav personen att hon sparade mejlet för framtida bruk, 



Daniel Fridvall, Mattias Stigmark och Pontus Roslund    Spam eller värdefull leverantör? 
  

 

 
 

35 

om hon upplevde erbjudandet relevant för deras verksamhet. CRM blir på detta vis viktigare 
för företag som ett verktyg i deras marknadsföring för att över tid kunna bygga upp kunskap 
om sina kunder och prospekt. Detta för att kunna skapa rätt erbjudanden för kunderna och 
även vid rätt tidpunkt.   
 
Som nämnts i teorikapitlet säger Sanchez (2015) att målet för dagens företag handlar om att 
både öka försäljningen och öka vinsten. Att bygga lojalitet är den mest effektiva vägen till att 
uppnå lönsam tillväxt. Flera av respondenterna i våra intervjuer nämner att mejl från 
avsändare som de har en relation med, är uppskattade under förutsättning att innehållet är 
relevant.  
 
Sammanfattningsvis är CRM en viktig del för att lyckas med sin mejlmarknadsföring. 
Marknadsföringsmejl som inte är relevanta för mottagaren uppskattades inte av våra 
respondenter generellt. Många av dem sorterade väldigt hårt i sin mejlinkorg, därför är det 
väldigt viktigt för avsändarföretagen att vara väl förberedda när de gör sina utskick, för att 
verkligen nå fram till mottagaren.  
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6. Slutsatser 
I detta kapitel resonerar vi utifrån analys och teori samt presenterar våra slutsatser av 
undersökningen. Vi svarar på huvudfrågan hur marknadsföringsmejl kan personaliseras B2B 
samt identifierar de delar i ett personaliserat marknadsföringsmejl som uppfattas mest 
positivt. Vi pekar också ut ett antal punkter som vi gärna ser ytterligare forskning kring. 

6.1 Slutsatser av undersökningen  
Vår studie kring mejlmarknadsföring B2B bygger vidare på befintlig forskning inom området 
B2C. Genom att utgå ifrån Ellis-Chadwick och Dohertys (2012) artikel kan vi visa på 
skillnader och likheter i uppfattning av personaliseringar i marknadsföringsmejl B2B mot 
B2C.   
 
Tidigare forskning kring marknadsföringsmejl B2C antyder att man inte ska använda en 
personaliserad avsändare. Frankel (2015) anser att det är ett relevant tillvägagångssätt för 
företag när de skapar ett marknadsföringsmejl, om avsändaren har en stark befintlig relation 
till mottagaren. I vår undersökning framkommer det dock väldigt tydligt att det är positivt att 
använda en personaliserad avsändare när man arbetar med mejlmarknadsföring B2B. Detta 
gäller även vid första kontakten med ett företag som mottagaren tidigare inte varit i kontakt 
med. Åge (2011) visar i sin modell att personalisering i affärsprocessen är en viktig del för att 
få ett lyckat affärssamarbete B2B, vilket stämmer överens med våra respondenters positiva 
inställning till en personaliserad avsändare.   
 
Ämnesraden tillsammans med avsändaren är de två delar mottagaren ser utan att öppna 
mejlet. Det innebär att ämnesraden är av yttersta vikt för att läsaren ska öppna och läsa resten 
av utskicket (Ellis-Chadwick & Doherty 2012). Våra respondenter tar emot en stor mängd 
marknadsföringsmejl och de angav att ämnesraden är avgörande för om de öppnar mejlet eller 
ej. Är denna utformad på ett felaktigt sätt kan mottagaren tolka mejlet som spam och radera 
mejlet utan vidare eftertanke. Vår undersökning korrelerar väl med Ellis-Chadwick och 
Dohertys (2012) studie på denna punkt. Det framgår av vår undersökning att det är mer 
relevant att personalisera erbjudandet i ämnesraden än att använda mottagarens namn i 
densamma.  
 
Det fanns ingen stark uppfattning till att det var positivt för avsändaren att använda 
mottagarens namn i rubriken. Generellt framkom det i vår undersökning att det är viktigt att 
rubriken snabbt berättar för mottagaren vad brödtexten handlar om. Framkommer inte detta i 
rubriken är chansen liten att mottagaren läser resten av mejlet. Det framgår också av vår 
undersökning att det är viktigare att personalisera rubriken för den roll mottagaren har inom 
företaget, än att använda dennes namn. Uppfattningen är positiv till denna typ av 
personalisering i rubriken.  
 
Vår undersökning visar att våra respondenter är negativa till att avsändaren använder deras 
namn i brödtexten. Även de respondenter som framhöll sig neutrala till användningen av 
deras namn i övriga punkter, var negativa till detta i brödtexten. Samtidigt var samtliga 
respondenter inne på vikten av att brödtexten innehöll ett relevant erbjudande mot deras roll 
på företaget.  
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Generellt ser vi att våra respondenter uppfattar personaliseringar mer positivt än de studier 
och undersökningar vi har tagit del av som beskriver mejlmarknadsföring B2C. Det framgår 
att våra respondenter förhåller sig överlag skeptiska till mejlmarknadsföring. Samtidigt 
framkommer att rätt mängd personaliseringar kan övertyga mottagaren om att öppna och 
faktiskt läsa mejlet.  
 
Även då respondenterna generellt förhöll sig negativa till mejlmarknadsföring, såg de ett 
värde i att motta denna typ av mejl. Vårt resultat är samstämmigt med Dapko och Artis (2014) 
undersökning som konstaterar att mejlmarknadsföring är, och kommer att vara, en viktig 
marknadsföringskanal B2B. 

6.2 Praktiska tillämpningar 
Kotler, Kartajaya och Setiawan (2010) beskrev vikten av att vara noggrann i sitt 
marknadsföringsarbete. Oavsett kanal måste företag fortfarande utveckla sitt segment, välja 
sin målgrupp, definiera sin position, tillhandahålla de fyra P:na och bygga ett varumärke runt 
produkten. Detta gäller självfallet även vid mejlmarknadsföring. Leake, Vaccarello och Ginty 
(2012) beskrev att man ofta tar till marknadsföringsmejl som en snabb metod för att skaffa 
prospekt eller för att få snabba avslut. Vår undersökning visar att företag istället bör vara 
mycket noggranna och lägga mycket fokus på förarbetet, för att lyckas med företagets 
mejlmarknadsföring. Vår slutsats är samstämmig med Ellis-Chadwick och Dohertys studie 
(2012) som säger att man som avsändare måste ha en röd tråd i sitt marknadsföringsmejl. 
 
En anledning till att våra respondenter var positiva till en personaliserad avsändare var att de 
fick känslan av att det inte var ett massutskick. Den övervägande uppfattningen är att det är 
seriöst och att det ger ett mer personligt anslag. Vi drar slutsatsen att man i sin yrkesroll vill 
ha en personlig kontakt att kommunicera med, oavsett om man vill göra affär eller om man 
helt enkelt vill undanbe sig vidare kontakt. 
 
Vår undersökning visar att företag ska undvika att ha med mottagarens namn i ämnesraden. 
Däremot bör avsändarföretag lägga stor vikt på att ta fram relevant information om 
mottagaren för att kunna forma en ämnesrad som vänder sig till den roll mottagaren har på 
företaget. Det ökar markant möjligheten att mejlet öppnas, enligt vår undersökning. 
 
Vår slutsats är att avsändaren skall prioritera ett personaliserat erbjudande i rubriken och 
samtidigt skapa en stringens mellan ämnesrad, rubrik och brödtext. 
 
Studien visar att avsändarföretag inte ska använda sig av mottagarens namn i brödtexten. 
Ingen av våra respondenter uttryckte sig positivt till det. Däremot är det ytterst viktigt att 
avsändarföretaget har gjort ett bra arbete med att segmentera sin 
mejlmarknadsföringskampanj så att de lyckas personalisera innehållet mot den yrkesroll 
mottagaren har. 
 
Vår undersökning visar tydligt att man som mottagare av marknadsföringsmejl B2B 
uppskattar och till och med förväntar sig en hög grad av personaliserade erbjudanden till den 
roll man har på företaget man representerar. För att lyckas skapa dessa erbjudanden krävs  
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kunskap om kunder och prospekt. Som vi beskriver i vår teoridel är CRM ett bra sätt att 
bygga kunskap om sina kunder och prospekt. Det gör det till en essentiell del för att lyckas 
med mejlmarknadsföringen.   
 
En del av förarbetet är att hitta rätt mottagare för det erbjudande som avsändaren vill sända. 
Även här fyller CRM en viktig roll för att bygga kunskap kring nyckelpersonerna hos kunder 
och prospekt. Åge (2011) beskrev vikten av personliga relationer i affärsprocessen B2B. Vår 
undersökning visar att den stora skillnaden mellan mejlmarknadsföring B2C och B2B är den 
positiva inställningen till en personaliserad avsändare, vilket korrelerar med Åges (2011) 
modell. Vi tolkar det som att mottagaren vill få en personlig relation hos avsändaren så snabbt 
som möjligt. Vi drar därför också slutsatsen att det är lika viktigt att bygga kunskap kring den 
person som är mottagare, som om företaget personen jobbar för. Mejlmarknadsföring fyller en 
viktig funktion i upprätthållandet av en affärsrelation. Det framkom att mejl från företag och 
personer som mottagaren har en relation med är uppskattade. 
 
Sammanfattningsvis är vår slutsats att det är viktigt att arbeta strukturerat med CRM, för att 
kunna lyckas med sin mejlmarknadsföring B2B. Från att ett företag startar en säljprocess med 
det första mejlutskicket till den fortlöpande kontakten med en trogen och nöjd kund, är det 
mest relevanta att företaget kommunicerar rätt erbjudande i rätt tid till rätt person. 

6.3 Begränsningar  
En del av vår studie som kan ses som en begränsning är att vi gjorde ett selektivt urval av våra 
respondenter. Hade vi istället intervjuat andra personer är det möjligt att studien skulle fått ett 
annat utfall. För att nå en högre generaliserbarhet hade vi kunnat göra fler intervjuer eller 
istället ersätta eller komplettera, den kvalitativa metoden med en kvantitativ metod. Vi valde 
dock att prioritera att gå på djupet med våra utvalda respondenter för att få en mer 
genomgripande analys.   
 
Efter att intervjuerna genomfördes kom vi fram till att det är ett par frågor som vi hade önskat 
att ha svar på, som vi inte ställde till våra respondenter. Till exempel så finns det ett antal 
studier som pekar på att personaliseringar i marknadsföringsmejl B2C är något som påverkar 
mottagarna negativt, samtidigt som denna forskning saknas B2B. Med detta i åtanke, hade vi 
velat fråga våra respondenter om de är mer positivt inställda till personaliseringar i 
marknadsföringsmejl som skickas till deras arbetsmejl jämfört med de personaliserade 
marknadsföringsmejl de får till sin personliga mejladress. Den frågan hade kunnat följas upp 
med en följdfråga som behandlar eventuella skillnader i hur mottagaren uppfattar spam på sin 
privata mejladress kontra arbetsmejlen. 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Som vår och tidigare undersökningar och studier visat, är mejlmarknadsföring ett viktigt och 
relevant verktyg i den moderna marknadsföringen. Mejlmarknadsföring utvecklas konstant 
vilket gör att forskning på området alltid är relevant. Vi har under vårt arbete observerat en 
del brister i forskningen kring mejlmarknadsföring B2B. Framförallt ser vi att forskningen är 
fokuserad på området B2C.  
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Vår undersökning visar på en differens i uppfattningen av avsändaren mot vad både tidigare 
forskning och personer aktiva i branschen säger. Vi tycker det är en intressant differens som 
vi ser ett behov av att forska vidare kring. För att få en statistik generalisering vore en 
kompletterande undersökning med kvantitativ ansats vore värdefull. 
 
Vi ser också en möjlighet att utöka den undersökning vi gjort med fler begrepp som Ellis-
Chadwick och Doherty (2013) anger i sin undersökning för att beskriva dessa kring 
mejlmarknadsföring B2B. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1	  
Manus	  som	  användes	  under	  intervjuerna.	  
 
 
Allmänna syften med studien och studiens upplägg 
	  
Syftet med intervjun är att undersöka inställningen till personaliserad mejlmarknadsföring. 
Med personaliserad menar vi ett innehåll som är framtaget och presenterat enbart för dig som 
mottagare. Undantaget är avsändaren där vi syftar till en unik person som avsändare och inte 
företaget hen arbetar för. 
	  
Respondenten kommer att vara anonym. Alla svar kommer att presenteras utan koppling till 
respondentens namn. Du som deltagare kan när som helst välja att avbryta intervjun.	  
	  
	  
Allmänna frågor om respondenten	  
	  
● Vilken bransch agerar ert företag i? 
● Hur många anställda har ni och hur mycket omsätter ni?  
● Vilken position har du? 
● Har du mandat att agera på mejlmarknadsföring, göra ett inköp?  
● Vad är din ålder och kön?  
● Kan du uppskatta mängden marknadsföringsmejl till din arbetsmejl? 

Lite/medel/mycket 
● Har du tidigare mottagit marknadsföringsmejl som du upplevt vara personaliserade? 

Beskriv gärna hur? Hur uppfattade du dem? 
	  
Huvudfrågor	  
	  
● Jag vill att du beskriver dina intryck av marknadsföringsmejl där avsändaren är 

personaliserad 
 

● Jag vill att du beskriver dina intryck av marknadsföringsmejl där ämnesraden 
är personaliserad 
 

● Jag vill att du beskriver dina intryck av marknadsföringsmejl där rubriken är 
personaliserad 
 

● Jag vill att du beskriver dina intryck av marknadsföringsmejl där brödtexten är 
personaliserad 
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Punkter vi vill ha svar på	  
	  
● Är upplevelsen positiv eller negativ? 

	  
● Varför har respondenten sin uppfattning? 

	  
● Vilken form av relation med avsändaren krävs för att personaliseringen ska vara 

relevant för respondenten? 
	  
	  
Förtydligande inför vår intervju	  
	  
Utgångspunkten för intervjun är att diskutera personaliseringar i marknadsföringsmejl. 
Förutsättningen för relationen mellan dig och avsändaren är att detta är er första kontakt. Inget 
värde skall läggas i erbjudandets relevans för dig personligen. Utgångspunkten bör istället 
vara att erbjudandet är intressant och skulle kunna innebära vidare aktivitet från din sida som 
inköpare.	  
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Bilaga 2 
Nedanstående B2B-marknadsföringsmejl använde vi som hjälpmedel för att förtydliga för 
våra respondenter vad vi menade med olika personaliseringar. 
 

 
 
 
 
 


