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SAMMANFATTNING  
 
 
 
Titel: En undersökning om attityden till mottagandet av E-postmarknadsföring – Med 
avseende på kognitions-, affektions- & beteendemässig attityd.  
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Johanna Nilsson & August Mazetti-Nissen 
 
Handledare: Jens Eklinder Frick  

 
Datum: 2016 – Januari  

 
Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka attityden till mottagandet av E-
postmarknadsföring hos svenska beslutsfattare inom en B2B-kontext, detta med avseende på 
kognitions-, affektions- och beteendemässig attityd.  

 
Metod: Studien har en metodologi av kvantitativ karaktär. Studien har utförts med hjälp 
av en enkätundersökning som skickats ut via E-post. Enkäten har besvarats av 443 
respondenter lokaliserade i Sverige. Vår data har analyserats med statistiska uträkningar 
och illustrerats med hjälp av tabeller, figurer och diagram. Analysen har därefter resulterat i 
arbetets slutsats.  

 
Resultat & slutsats: Studien har resulterat i en total negativ attityd till mottagandet av E-
postmarknadsföring hos svenska beslutsfattare inom en B2B-kontext. 
Exponeringsfrekvensen och den kognitiva attitydkomponenten är de ensamt starkaste 
faktorerna till den totala negativa attityden.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till vidare forskning inom fältet skulle kunna 
vara den finansiella aspekten, det vill säga att undersöka hur lönsamt E-postmarknadsföring 
är. Dessutom menar vi att segmentering och exponeringsfrekvens inom E-
postmarknadsföring är ett ämne som borde tas i beaktning för framtida fallstudier. Vi 
menar också att en liknande undersökning fast i ett annat land hade varit intressant att 
genomföra.  
 
Uppsatsens bidrag: Attityden till mottagandet av E-postmarknadsföring påverkas i hög 
grad av hur relevant varumärket bakom E-postmarknadsföringsutskicket anses vara för 
mottagaren och hur ofta varumärket exponeras. Svenska beslutsfattare har starka tendenser 
till att både avskriva sig från framtida utskick, men även engagera sig vidare i innehållet 
om det anses relevant. Effektiviteten av E-postmarknadsföring kan därför skilja sig starkt 
mellan olika aktörer.  
 
Nyckelord: Attityd, E-postmarknadsföring, E-postmarknadsföringsmeddelande, 
Kognition, Affektion, Beteende 
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ABSTRACT 
 
 
 
Title: A survey on attitudes towards the receipt of E-mail marketing – With regard to 
cognition-, affection- & behavioral attitude. 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Authors: Johanna Nilsson & August Mazetti-Nissen 
 
Supervisor: Jens Eklinder Frick  
 
Date: 2016 – January  
 
Aim: The aim of this study is to investigate attitudes towards the receipt of E-mail 
marketing among Swedish policymakers in a B2B context, this with regard to cognition-, 
affection- and behavioral attitude.  

 
Method: The study has a methodology of quantitative character. The study was conducted 
using a questionnaire sent out by E-mail. 443 respondents based in Sweden answered the 
questionnaire. Our data was analyzed using statistical calculations and illustrated with 
tables, figures and charts. The analysis has subsequently resulted in this work’s conclusion. 

 
Result & Conclusions: The study has resulted in a total negative attitude to the receipt of 
E-mail marketing among Swedish policymakers in a B2B context. Exposure frequency and 
the cognitive attitude component are the single strongest factors to the overall negative 
attitude. 
 
Suggestions for future research: The financial aspect is relevant for further research 
to stimulate the understanding of how profitable E-mail marketing is. Exploring the 
necessity of segmentation and frequency of exposure within E-mail marketing would also 
be relevant for future case studies. To conduct similar studies but within another country 
would also be an interesting suggestion for future research.  
 
Contribution of the thesis: The attitude towards the receipt of E-mail marketing is 
depending on how relevant the brand behind the E-mail marketing message is to the 
recipient and how often the brand exposure. Swedish policymakers have strong tendencies 
to both unsubscribe from future E-mail marketing messages, but also engage deeper if the 
E-mail is relevant. The efficiency of E-mail marketing therefore differs a lot between 
different organizations.  

 
Key words: Attitude, E-mail marketing, E-mail marketing messages, Cognition, 
Affection, Behavior    
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1. INLEDNING 
 
 
1.1 BAKGRUND  
 
Teknologin blir mer och mer avancerad för var dag som går och spelar en stor roll i mängder 
av olika områden (Yee & Yazdanifard, 2013). Rust & Espinoza (2006) menar att teknologins 
utveckling förändrar synen på marknadsföring och även på hur marknadsförare utför sitt 
arbete. Enligt Yee & Yazdanifard (2013) har marknadsföringen blivit väldigt influerad av den 
nya tekniken. Att sända ut reklamkampanjer och annonser har aldrig tidigare gått så fort och 
varit så effektivt när det gäller att nå ut till människor över hela världen. Teknologins 
utveckling har alltså gjort att organisationer fått tänka om och försöka använda sig av nya och 
alternativa sätt att marknadsföra sina produkter på (Hamid & Khatibi, 2006). Internet och dess 
möjligheter har därför kommit att bli mäktiga marknadsföringsverktyg för företag att 
använda. Hamid & Khatibi (2006) påstår att internetanvändandet bland privatpersoner 
eskalerat och därav även användandet av internet som ett marknadsföringsmedium. Enligt 
Yee & Yazdanifard (2013) är det viktigt för organisationer att förstå internets fulla potential 
och förmåga och ta användning av det. Dominici (2009) hävdar att teknologins framfart även 
förändrat synen på marknadsföringsteorin ”4P” och menar att de klassiska P:na ”Produkt”, 
”Pris”, ”Plats” och ”Påverkan” behöver revideras eller rent av helt göras om med ytterligare 
element för att bättre passa in på samhället idag. Den klassiska 4P-modellen är omdiskuterad 
och får mycket kritik då många menar att den inte är applicerbar på den nya rådande 
affärsmiljön, med förändringar socialt, ekonomiskt och med en helt annan marknadssituation 
(Dominici, 2009).  
 
I samband med att samhället har förändrats mot en mer teknologisk och digitaliserad värld 
menar Yee & Yazdanifard (2013) att nya marknadsföringsverktyg utvecklats. Enligt Hamid & 
Khatibi (2006) har denna samhällsförändring även förändrat konsumenternas beteende och 
menar att konsumenter idag har andra krav, behov och vanor än då organisationer endast 
använde sig av traditionella marknadsföringskanaler så som tidningar, kataloger och TV. 
Exempel på marknadsföringsverktyg som anses vara nya är enligt Pophal (2015) 
marknadsföring via E-post, sociala medier samt textmeddelande. E-post har kommit att bli en 
allmänt spridd aktivitet bland internetanvändare, detta har påverkat samhället så väl som hur 
individer interagerar med varandra på ett personligt plan och hur organisationer interagerar 
med deras konsumenter (O´Connor, 2008). Redan år 1999 skickades dubbelt så många E-post 
som brev (Merisavo & Raulas, 2004) och 2010 fanns det 3,3 miljarder aktiva E-postkonton 
(Miquel-Romero & Adame-Sánchez, 2013), något som resulterat i att många studier bekräftat 
att E-post är den vanligaste aktiviteten bland internetanvändare (Merisavo & Raulas, 2004). 
E-post aktiviteten har förändrat hur, med vem och om vad människor kommunicerar 
(Sigurdsson et al., 2013). 
 
O’Connor (2008) hävdar att E-postens framfart också lett till att verktyget kommit att bli en 
integrerad del av organisationers marknadsföringsstrategier. Att använda E-
postmarknadsföring innebär enligt Rettie (2002) att marknadsföra sina produkter eller tjänster 
genom kampanjer och annonser skickade via E-post. O’Connor (2008) hävdar också att E-
postmarknadsföringens syfte är att erhålla nya konsumenter, öka sitt säljande samt inleda och 
utveckla en dialog eller relation med sina köpare. Flertalet forskare och studier (O’Connor, 
2008; Lin, Li & Wang, 2015; Sigurdsson et al. 2013; Ellis-Chadwick & Doherty, 2012; 
Rettie, 2002; Pophal, 2015) poängterar E-postmarknadsföringens fördelar och förklarar 
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verktyget som det mest effektiva online-marknadsföringsverktyget; lätt att använda, hög 
spridningseffekt för avsändaren, kostnadseffektivt samt lätt att inrikta och skräddarsy. Ellis-
Chadwick & Doherty (2012) menar också att E-postmarknadsföring är det verktyg som ger 
högst avkastning på investerat kapital.  
 
Även om användningen av E-postmarknadsföring har ökat radikalt de senaste åren finns det 
fortfarande utmaningar att förstå och förutse (Sigurdsson et al., 2013). Trots E-
postmarknadsföringens fördelar menar O’Connor (2008) att verktygets popularitet begränsas 
genom tillväxten av ”spam” eller ”skräppost”, termer som används för att beteckna oönskade 
massutskick via E-post. Chang, Rizal & Amin (2013) menar att 31 miljarder mail skickas 
varje dag, varav 40 % räknas som spammail. Enligt Sipior, Ward & Bonner (2004) har 
tillväxten av spam resulterat i en förändring av konsumenternas attityd gentemot E-post 
verktyget. Över  50 % av alla E-postanvändare visar sig ha mindre förtroende för E-post och 
ca 25 % använder E-post mindre frekvent p.g.a. spamtillväxten (Sipior, Ward & Bonner, 
2004). Flera studier (Gopal, Tripathi & Walter, 2006; Cases et al., 2010; Pavlov, Melville & 
Plice, 2008; Pophal, 2015) redogör för de problem som uppkommer och som är förknippade 
med spam och konsumenternas attityd, bl.a. inkräktande på privatlivet, falska e-identiteter, 
tvivelaktigt innehåll och budskap, lockelser och bedrägerier.  
 
Trots E-postmarknadsföringens framfart menar Ellis-Chadwick & Doherty (2012) att studier 
inom den digitala marknadsföringen sällan fokuserar på E-postmarknadsföring. Haq (2009) 
och Leung & Cheung (2004) konstaterar att det finns lite forskning som fokuserar på just 
attityden till E-postanvändandet och marknadsföringen. Pophal (2015) hävdar att E-post är en 
marknadsföringskanal som ger möjligheter för både B2B (business-to-business) och B2C 
(business-to-consumer) marknadsförare, Ellis-Chadwick & Doherty (2012) fastställer däremot 
att E-postmarknadsföring främst används av organisationer inom en B2C-kontext. Det finns 
dock de organisationer som hävdar att E-postmarknadsföring är fullt funktionellt inom ett 
B2B sammanhang om verksamheten förblir relevant genom att använda aktuellt innehåll 
(Element, 2015).  
 
Attityd och attityden gentemot annonsering har studerats under lång tid. Attityd anses vara ett 
viktigt koncept inom forskning av marknadsföring (Chowdhury et al., 2006). Attityd beskrivs 
enligt Chowdhury et al. (2006) som ett mentalt tillstånd då individer strukturerar hur de 
uppfattar sin omgivning, men även som en inlärd benägenhet av människors handlingar. 
Tsang, Ho & Liang (2004) beskriver attityd som en persons bestående utvärderingar och 
emotionella känslor till eller mot något föremål eller en idé. Vid diskussioner kring 
attitydkoncept påstår Breckler (1984) att det är vanligt att identifiera attityd utifrån tre olika 
komponenter; kognition, affektion och beteende, även kallad tre-komponentmodellen. Dessa 
tre komponenter menar Haq (2009) skall bidra till människors attityd gentemot någon eller 
något fenomen. Bhanthumnavin & Bhanthumnavin (2014) beskriver modellens komponent 
”kognition” som en individs positiva eller negativa uppfattningar/tankar om en person eller ett 
objekt. Vidare menar Bhanthumnavin & Bhanthumnavin (2014) att en persons kognitiva 
utvärdering bidrar till dennes känslomässiga engagemang för objektet eller personen, varpå 
dessa positiva eller negativa känslor bildar en annan komponent av attitydmodellen, nämligen 
”affektion”. När en person har uppfattningar och känslor mot något resulterar detta i att 
personen har en tendens att reagera på ett visst sätt mot objektet/personen, något som omfattar 
den tredje komponenten, dvs. ”beteende” (Bhanthumnavin & Bhanthumnavin, 2014).  
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1.2 SYFTE 
 
Syftet med den här studien är att undersöka attityden till mottagandet av E-
postmarknadsföring hos svenska beslutsfattare inom en B2B-kontext, detta med avseende på 
kognitions-, affektions- och beteendemässig attityd. 
 
 
1.3 AVGRÄNSNINGAR  
 
Vi har valt att göra vissa avgränsningar i vår studie. Vårt stora huvudsakliga fokus i 
undersökningen är beslutsfattare inom en B2B-kontext. Alla våra respondenter är dessutom 
lokaliserade i Sverige och arbetar inom svenska företag. Beslutsfattarna har en yrkesroll där 
de mottar E-postmarknadsföringsmeddelanden från andra företag, vilket innefattar ett B2B 
sammanhang. Avgränsningarna utgör en möjlighet för oss att generalisera resultatet i större 
utsträckning samt på den utvalda populationen. Vår avsikt är alltså inte att studien skall 
innefatta beslutsfattare från andra länder än Sverige eller att undersöka attityden till 
mottagandet av E-postmarknadsföring i en B2C-kontext. Vi vill också framföra att vi inte gör 
någon skillnad mellan om respondenterna frivilligt eller ofrivilligt mottar E-
postmarknadsföringsmeddelanden i sin arbetsroll.  
 
 
1.4 DEFINITIONER 
 
Vi vill med nedanstående definitioner klargöra för viktiga begrepp som innefattas i vår studie. 
Begreppen finns med genomgående i vårt arbete och meningen med definitionerna är att på 
ett överskådligt och enkelt sätt förtydliga begreppens betydelse för läsaren. Definitionerna ger 
också vår egen ställning och uppfattning om begreppens mening.  
 
Attityd:  “Attitude describes a person’s relatively consistent evaluations, 

feelings and tendencies towards an object or idea. Attitude put 
people into a frame of mind of liking or disliking things, of 
moving towards or away from them” (Kotler, Armstrong & 
Parment, 2011, s. 149). 

 
(Attityd beskriver en persons relativa konsekventa värderingar, känslor och tendenser till 
ett objekt eller en idé. Attityd sätter människor i en sinnesstämning av gillande eller 
ogillande av saker, av att röra sig mot eller bort från dem).   

 
 

E-post- 
marknadsföring: ”E-mail marketing is used to notify prospects of promotions and 

services, acquire new customers, increase sales and, most 
importantly, develop and nurture an ongoing dialogue and 
relationship with their customers via E-mail” (O’Connor, 2008, s. 
43).  

  
 (E-postmarknadsföring används för att meddela potentiella konsumenter om 
erbjudanden och tjänster, skaffa nya kunder, öka försäljningen och, viktigast av allt, 
utveckla och vårda en kontinuerlig dialog och relation med sina kunder via E-post).    
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B2B: ”Business-to-business is a marketing strategy that involves the sale 
of goods and services between companies” (Pierce & Newstrom, 
2011, s. 77).  

  
 (Business-to-business är en marknadsstrategi som involverar omsättningen av varor och 
tjänster mellan företag).    
 
 

B2C:   ”Business-to-consumer is a marketing strategy that involves 
transaction of goods and services between the business and the 
consumer” (Pierce & Newstrom, 2011, s. 77).  

 
 (Business-to-consumer är en marknadsstrategi som involverar transaktioner av varor 
och tjänster mellan företag och konsument).    
 
 

Beslutsfattare:    ”Individer som har (formell eller informell) befogenhet att välja 
produkter och verkställa köpbeslut” (Pearson Education, 2013).  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
2.1 E-POSTMARKNADSFÖRING 
 
E-postmarknadsföring kan enligt Yee & Yazdanifard (2013) definieras som E-
postannonsering. Micheaux (2011) beskriver verktyget som marknadsföringsmeddelande som 
skickas ut till individer via E-post med olika typer av marknadsföringsbudskap. Rettie (2002) 
menar att verktygets syfte är att marknadsföra sina produkter, tjänster och kampanjer på ett 
effektivt sätt, genom E-post.  
 
E-postmarknadsföring har blivit ett användbart verktyg då det levererar 
marknadsföringsmeddelande snabbare än något annat traditionellt medium. Det är billigt, 
enkelt och sparar tid (Yee & Yazdanifard, 2013). Enligt Ellis-Chadwick & Doherty (2012) så 
uppskattas effektiviteten av E-postmarknadsföring till dubbelt så effektiv jämfört med andra 
webbaserade marknadsföringsverktyg. Det krävs bara ett litet steg för marknadsföraren och 
sedan transfereras deras budskap vidare till utvalda individer. E-postmarknadsföring har blivit 
en viktig del i organisationers marknadsföringsmix och lett till stor succé p.g.a. dess 
effektivitet i kommunikationen med konsumenter (Yee & Yazdanifard, 2013). Izquierdo-
Yusta, Olarte-Pascual & Reinares-Lara (2015) hävdar att en annan stor fördel med E-
postmarknadsföring är dess förmåga att skapa personifierade marknadsföringsmeddelanden. 
Ett personligt och välanpassat E-postmarknadsföringsmeddelande förbättrar 
kommunikationen och relationen med kunden, maximerar reklamen och marknadsföringens 
effekt samtidigt som organisationen blir konkurrenskraftig. Det leder också till att 
konsumenten får ett gott intryck och dess benägenhet att köpa produkten/tjänsten ökar 
(Izquierdo-Yusta, Olarte-Pascual & Reinares-Lara, 2015).  
 
Enligt Izquierdo-Yusta, Olarte-Pascual & Reinares-Lara (2015) kommer användandet och 
utvecklingen av E-postmarknadsföring som verktyg fortsätta att växa då förbättrade trådlösa 
internettjänster och nya generationer av teknik infiltrerar vårt samhälle och vår vardag. Haq 
(2009) menar att då användningen av E-post ökar blir det också allt viktigare för 
marknadsförare att förstå den process genom vilken E-postkampanjer påverkar 
konsumenternas attityder och beteenden.  
 
 
2.2 ATTITYD 
 
Attityd har enligt Darwin (2009) varit ett viktigt begrepp sedan 1920-talet inom olika typer av 
socialvetenskaper. Redan på 1800-talet användes dock termen av olika vetenskapsmän, 
däribland Charles Darwin själv. Darwin (2009) menade att attityd stod för artspecifika uttryck 
för känslor och ansåg att termen var något yttre som går att iaktta. Andra vetenskapsmän har 
beskrivit attityd som något inre, något som påverkar vårt mentala och som inte går att 
observera. Detta var något som två amerikanska sociologer vid namn W.J. Thomas och 
Florian Znaniecki anammade och de beskrev år 1918 attityd som erfarenheter som styr en 
individs handlande (Darwin, 2009). Denna definition blev enligt Darwin (2009) banbrytande 
och resulterade i att forskning kring attityd eskalerade. Ett flertal teorier om attityd, 
attitydmätning samt ovärderlig kunskap inom ämnet utvecklades under denna tid, teorier som 
är användbar än idag (Darwin, 2009).  
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Beskrivningar av vad attityd är anges av ett flertal olika författare och forskare. Författarnas 
definition av begreppet har många likheter och har i det stora hela en likvärdig mening. En av 
definitionerna av ”attityd” är den som Kotler, Armstrong & Parment (2011, s. 149) myntat 
nedan:  
 

“Attitude describes a person’s relatively consistent evaluations, feelings and tendencies 
towards an object or idea. Attitude put people into a frame of mind of liking or disliking 

things, of moving towards or away from them” (Kotler, Armstrong & Parment, 2011, s. 149).  
 

(Attityd beskriver en persons relativa konsekventa värderingar, känslor och tendenser till ett objekt eller en idé. Attityd sätter 
människor i en sinnesstämning av gillande eller ogillande av saker, rör sig mot eller bort från dem).   

 
Darwin (2009) menar att de flesta företeelser i livet blir föremål för attityder. Attityder anses 
dock vara uppdelade i någon form av hierarkisk ordning inom individen, där de som är högst 
upp i den hierarkiska stegen är viktigast för individen och dennes liv och de som är längre ner 
anses vara attityder till mer specifika objekt (Darwin, 2009). Att påverka eller förändra de 
viktiga attityderna som är centrala i individens liv är enligt Darwin (2009) svårt och leder ofta 
till stort motstånd hos individen. Attityder kan också variera i styrka, vissa attityder kan vara 
väldigt positiva hos individen medan andra kan vara väldigt negativa (Darwin, 2009).   
 
 
2.3 ATTITYDFUNKTIONER  
 
Jagers, Martinsson & Nilsson (2009) hävdar att för att förstå sig på vad attityd är och hur 
individer kan förändra dem är det viktigt att begripa varför individer har speciella attityder 
och vilken funktion de uppfyller. När förståelsen kring varför individer har olika attityder 
finns, blir det också lättare att förändra eller förstärka en individs attityd mot en person eller 
ett objekt (Jagers, Martinsson & Nilsson, 2009).  
 
Enligt Katz (1960) kan attityder ha fyra olika funktioner, de kan vara kunskapsmässiga, 
utilitaristiska, ego-defensiva, och värdeexpressiva. Den kunskapsmässiga funktionen grundar 
sig i att organisera och simplifiera de uppfattningar, tankar och iakttagelser en människa har. 
Den utilitaristiska funktionen menar Katz (1960) består i att maximera belöningar och 
minimera bestraffningar, d.v.s. att ha positiv attityd mot tillfredsställande objekt och negativ 
attityd mot objekt som individen är kritisk till. Ego-defensiva funktioner är 
försvarsmekanismer som skall skydda individen från det otäcka. Den sista attitydfunktionen 
är enligt Katz (1960) den värdeexpressiva, denna står för det som anses som viktigast för 
individen, det personen primärt värdesätter.  
 
Jagers, Martinsson & Nilsson (2009) menar att Katzs attitydfunktioner (1960) var som mest 
inflytelserika under den tid då Katz myntade dem, sedan dess har andra forskare föreslagit 
andra funktioner med annan tonvikt. Enligt Jagers, Martinsson & Nilsson (2009) finns det två 
huvudsakliga attitydfunktioner, kunskapsorganisation och guidning i att avstå eller närma sig 
något, och högre psykologiska behov. Högre psykologiska behov kan dock jämföras med den 
funktion som Katz (1960) kallade värdeexpressiva, en persons grundläggande och centrala 
värden (Jagers, Martinsson & Nilsson, 2009).  
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2.4 ATTITYD TILL MARKNADSFÖRING 
 
Chang, Rizal & Amin (2013) beskriver attityd till marknadsföring som:  
 

”Attitude toward advertising is described as a person’s predisposition to respond favorably or 
unfavorably to advertising in general” (Chang, Rizal & Amin, 2013, s. 320).  

 
(Attityd mot reklam beskrivs som en persons benägenhet att reagera positivt eller negativt mot reklam i allmänhet).  

 
Chowdhury et al. (2006) menar att forskning inom ämnet attityd till marknadsföring pågått 
under lång tid. Enligt Alwitt & Prabhakar (1992) kommer denna typ av studier förbli oerhört 
viktiga under lång tid framöver. Konsumenters attityd påverkar deras uppmärksamhet till 
marknadsföringen och i sin tur även dess reaktion och agerande (Alwitt & Prabhakar, 1992; 
James & Kover, 1992). Stone, Besser & Lewis (2000) hävdar att attityden till 
marknadsföringen även gör intryck på attityden till själva varumärket och kan dessutom öka 
sannolikheten för köp.   
 
Tsang, Ho & Liang (2004) samt Chowdhury et al. (2006) påstår att människor under första 
och mittersta delen av 1900-talet generellt sätt hade positiv attityd till marknadsföring. 
Samhället tyckte om att motta marknadsföring i alla dess former och fann dem informativa. 
Flera studier påvisade att människorna under denna tid definitivt tenderade att ha mer positiv 
attityd till marknadsföring än negativ (Tsang, Ho & Liang, 2004). Zanot (1984) hävdar att det 
dock skedde en förändring attitydmässigt under 1970-talet och att den positiva trenden vände.  
 
Flertalet studier omkring 1970-talet konstaterade att den tidigare positiva attityden till 
marknadsföring hade förändrats och det visade sig istället finnas en offentlig negativ attityd 
till fenomenet. En undersökning redogjorde t.ex. för att majoriteten av respondenterna anser 
TV-marknadsföring som vilseledande (Schlosser, Shavitt & Kanfer, 1999). Enligt Chowdhury 
et al. (2006) visar senare studier resultat på att marknadsföring i TV och tidningar har stora 
kommunikationsproblem. Anledningen till att trenden vände och gick mot en mer negativ 
attityd till marknadsföring menar Tsang, Ho & Liang (2004) beror på att många 
marknadsföringsmeddelanden anses förvirrande, stötande och missledande, något som i sin 
tur leder till ogynnsamma attityder och ett större marknadsföringsundvikande. Tsang, Ho & 
Liang (2004) redogör dessutom för studier vars resultat visar skillnader i attityd mot olika 
marknadsföringsmedium. TV anses t.ex. mer irriterande än radio då radio många gånger 
tenderade att endast agera bakgrundsmusik.  
 
 
2.5 ATTITYD TILL E-POSTMARKNADSFÖRING   
 
Framväxten av internet som ett medium för kommunikation och marknadsföring har 
motiverat en betydande mängd forskning (Tsang, Ho & Liang, 2004). Det har bl.a. lett till 
många studier om attityder till marknadsföring i den webbaserade miljön. Marknadsföring via 
internet har visat sig vara ett lovande marknadsföringsmedium attitydmässigt (Tsang, Ho & 
Liang, 2004). Styrkorna och anledningen till dess positiva attityd är ett resultat av verktygets 
effektivitet, interaktion och underhållsvärde menar Tsang, Ho & Liang (2004). Att 
organisationer kan leverera digitala texter, bilder och röster som är personliga för individerna 
stärker deras attityd till varumärket. Marknadsföring via internet gör det också möjligt för 
organisationer att identifiera och följa kunders beteendemönster och därefter göra en analys 
för att optimera sin marknadsföringsstrategi och öka kundernas positiva attityd (Tsang, Ho & 
Liang, 2004).  
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En del i internetmarknadsföringen är E-postmarknadsföring. E-postmarknadsföringens 
framfart har varit stor de senaste åren, det räknas trots detta som ett relativt nytt begrepp och 
verktyg (Chang, Rizal & Amin, 2013). Därför finns det fortfarande ett gap vad gäller 
forskning, studier och kunskap om just individers attityd till detta marknadsföringsmedium 
(Leung & Cheung, 2004). Haq (2009) konstaterar också att det finns få studier som tar upp 
just individers attityd till kommersiella E-postmarknadsföringsmeddelande och påstår även 
han att det behövs mer forskning på ämnet.  
 
De få studier som existerar visar dock enligt Chang, Rizal & Amin (2013) resultat på att 
individers positiva attityd till E-postreklam har en positiv inverkan på dennes 
beteendeavsikter. Konsumenter som finner en E-postannons intressant visar sig alltså vara 
mer benägna att besöka avsändarens fysiska butik och/eller surfa in på företagets hemsida 
(Chang, Rizal & Amin, 2013). Forskning har även resulterat i några studier som visar negativ 
attityd till E-postmarknadsföring p.g.a. förekomsten av spam (O’Connor, 2008; Sipior, Ward 
& Bonner, 2004). Lin, Li & Wang (2015) menar att spam är en negativ företeelse som stör 
och belastar konsumenter och ger en negativ attityd samt misstänksamhet mot E-
postmarknadsföringen som verktyg. Micheaux (2011) är en av de få forskare som gått på 
djupet och studerat agerandet och attityden till just E-postmarknadsföring och då framförallt 
vid själva mottagandet av E-post, under rubriken 2.7 nedan rapporteras hennes resultat.  
 
 
2.6 TRE-KOMPONENTMODELLEN 
 
En attityd består enligt flertalet forskare (Bhanthumnavin & Bhanthumnavin, 2014; Breckler, 
1984; Kwon & Vogt, 2010; Ostrom, 1969; García-Santillán et al., 2012, Wilt & Revelle, 
2015) av tre olika komponenter; kognition, affektion och beteende som tillsammans bildar tre-
komponentmodellen.  
 
Enligt Blecker (1984) är detta en gammal modell som man kan spåra till de grekiska 
filosoferna och som är en av dem första socialpsykologiska skrifterna. Det tog trots detta ända 
fram till i slutet på 1940-talet att formellt precisera begreppet tre-komponentmodell med dess 
tre olika komponenter. Under 1960-talet blev tre-komponentmodellen en central modell att 
använda vid behandling av attityd och attitydförändringar (Blecker, 1984). Blecker (1984) 
menar att det är vanligt att litteratur om attityd frekvent betonar tre-komponentmodellen vilket 
påvisar teorins godkännande och betydelse för forskning inom attityd.  
 
Jagers, Martinsson & Nilsson (2009) hävdar dock och betonar att de tre olika komponenterna, 
kognition, affektion och beteende inte nödvändigtvis är oberoende av varandra eller att de 
måste representera tre oberoende faktorer. Författarna menar att det är möjligt att en attityd 
inte innehåller alla tre komponenter, att en attityd t.ex. enbart kan vara kognitivt eller 
känslomässigt bestämd (Jagers, Martinsson & Nilsson, 2009). Jagers, Martinsson & Nilsson 
(2009) påstår vidare att processen bakom en attityd bestående av kognitiva, affektiva och 
beteendemässiga faktorer också kan användas på utfallet eller responsen av attityden. En 
värdering (baserat på personens attityd) av ett objekt eller en person kan alltså få kognitiva, 
affektiva eller beteendemässiga konsekvenser (Jagers, Martinsson & Nilsson, 2009).  
 
Nedan ses figur 1 över tre-komponentmodellen, modellen är gjord av oss författare med 
inspiration från den modell som Bhanthumnavin & Bhanthumnavin (2014) använder sig av i 
sin studie.  
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2.6.1 KOGNITION  
 
Enligt Wilt & Revelle (2015) omfattar kognition mentala innehåll och processer. Den 
kognitiva komponenten inträffar när en individ bearbetar information i det mentala och bildar 
föreställningar/uppfattningar om ett objekt eller en person (Kwon & Vogt, 2010). 
Bhanthumnavin & Bhanthumnavin (2014) menar att de föreställningar en individ har kan 
bestå av negativa eller positiva tankar. Inom kognition inkluderas t.ex. uppmärksamhet, 
minne, kunskap, problemlösning, övertygelser, bedömningar, tolkningar, representationer och 
förväntningar (Wilt & Revelle, 2015). Wilt & Revelle (2015) hävdar att kognition är hur 
individer tänker.  
 
 
2.6.2 AFFEKTION 
 
Affektionskomponenten baseras på känslomässiga upplevelser och preferenser. Både positiv 
affektion (t.ex. glädje) och negativ affektion (t.ex. ilska) till objekt eller personer kan uppstå. 
Dessa känslor baseras på de positiva eller negativa uppfattningar man har till 
objektet/personen (Kwon & Vogt, 2010). Kwon & Vogt (2010) påstår att människor med 
positiva känslor till ett visst objekt är mer benägna att ha en tillfredställande attityd till 
detsamma, medan negativa känslor till ett objekt tenderar att leda till negativ inverkan på 
individens attityd. Wilt & Revelle (2015) hävdar att en individs affektiva komponenter så som 
glädje, ilska och tillfredsställelse ofta avspeglas i individens beteende. Enkelt uttryckt är 
affektion hur en individ känner (Wilt & Revelle, 2015). 
 
 
2.6.3 BETEENDE 
 
Beteendekomponenten är baserad på de handlingar som individer uppvisar i förhållande till 
objektet/personen (Kwon & Vogt, 2010). Bhanthumnavin & Bhanthumnavin (2014) menar att 
föreställningar och känslomässiga upplevelser påverkar hur en individ reagerar och agerar 

ATTITYD 

KOGNITION AFFEKTION BETEENDE 

FIGUR 1. Tre-
komponentmodellen 

(Egen, 2015). 
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mot ett objekt eller en person och det är också då beteendekomponenten kommer fram.  
Beteende är alltså när mentala processer av affektion och kognition blir påtagliga och 
konkreta (Wilt & Revelle, 2015). Enligt Wilt & Revelle (2015) kan beteendekomponenten 
beskrivas som vad en individ gör.  
 
 
2.7 BETEENDE VID MOTTAGANDET AV E-POSTMARKNADSFÖRING 
 
Micheaux (2011) har utvecklat ett ramverk och en modell (se figur 2) för individers beteende 
då de mottar E-postmarknadsföringsmeddelande, grundat på deras attityd. Micheaux (2011) 
menar att när en individ mottar E-postmarknadsföring tar denne ett snabbt beslut vare sig 
marknadsföringen är av potentiellt intresse eller inte för individen. Beslutet är baserat på 
vilken typ av attityd individen har till: 1. Tidigare E-postmarknadsföring, 2. Avsändaren av 
meddelandet och 3. Upplevd personlig relevans i själva ämnesraden. 
 
Efter en snabb första utvärdering av den mottagna E-postmarknadsföringen menar Micheaux 
(2011) att individen antingen beslutar att mailet inte är av intresse (väg A) eller att innehållet 
verkar intressant och därmed att E-posten är värt att öppna (väg B & C) (se figur 2). Om 
individen menar att E-postmarknadsföringen inte är av intresse kommer denne att antingen 
ignorera eller radera mailet och individen väljer enligt Micheaux (2011) då ”väg A”. Om 
individen tycker E-postmarknadsföringen är av intresse vid första anblick kommer denne att 
öppna mailet och studera innehållet. Efter studerandet av innehållet påstår Micheaux (2011) 
att individen kan välja två olika vägar. ”Väg B” syftar till att personen tycker innehållet 
fortfarande är så pass intresseväckande att hen väljer att ytterligare engagera sig i mailets 
innehåll, individen har då en positiv attityd till reklamen och till själva kanalen. ”Väg C” är 
däremot en mer destruktiv väg. E-postmarknadsföringen öppnas men individen finner 
innehållet ointressant eller på något sätt stötande varpå individen säger upp sin prenumeration 
eller t.o.m. anmäler innehållet. Något som Micheaux (2011) menar bidrar till stor negativ 
attityd.  
 
Micheaux (2011) hävdar att marknadsförare självklart helst vill uppnå ”väg B”, men även att 
individerna hellre skall välja ”väg A” före ”väg C”, då ”väg A” innebär att individen 
fortfarande är användbar och till förfogande för framtida utskick av E-postmarknadsföring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FIGUR 2. Micheauxs 

beteendemodell (Micheaux, 
2011). 
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2.8 ATTITYDERS KOPPLING TILL VÄRDE 
 
Enligt Ducoffe & Curlo (2000) är marknadsföring ett kommunikationsutbyte som sker mellan 
marknadsföraren och konsumenten. För att utbytet skall ske är det av prioritet att anstränga 
sig som marknadsförare till den grad då mottagaren känner uppskattning till 
marknadsföringsmeddelandet. Houston & Gassenheimer (1987) påstår att utbytet fullbordas 
då både individ och marknadsförare, d.v.s. båda parter av utbytet både ger och tar emot värde. 
Marknadsförarens syfte med sin marknadsföring är att kommunicera med sina kunder på ett 
effektivt sätt och framkalla en försäljning, något som anses vara själva värdet för 
marknadsföraren. Konsumenten däremot uppfattar ett värde och ett tillfredsställande utbyte då 
marknadsföraren möter eller överträffar konsumentens förväntningar (Houston & 
Gassenheimer, 1987).  
 
Ducoffe & Curlo (2000) menar att marknadsföring som saknar värde tenderar att resultera i 
negativ konsumentattityd och därmed hämmar marknadsförarens ansträngningar att skapa bra 
relationer med konsumenterna vid deras utbyte. Däremot är det sannolikt att marknadsföring 
som genererar ett högt värde bidrar till positiv konsumentrespons och positiv attityd (Ducoffe 
& Curlo, 2000).  
 
 
2.8.1 VÄRDEFAKTORER  
  
Flertalet forskare och studier redogör för olika faktorer som en individ menar tenderar att 
påverka värdet och tillfredsställelsen för individen och i sin tur ha en inverkan på dennes 
attityd. Individen menar alltså att värdet ökar och i sin tur bidrar till positiv attityd om vissa 
värdefaktorer innefattas vid mottagandet av E-postmarknadsföring (Ducoffe & Curlo, 2000; 
Ducoffe, 1996; Leung & Cheung, 2004; Chang, Rizal & Amin, 2013; Haq, 2009; Tsang, Ho 
& Liang, 2004; Chowdhury et al., 2006).  
 
De faktorer som skapar värde för individen är: entertainment (underhållande), 
informativeness (informativ), irritation (irritation), credibility (trovärdighet), frequency of 
exposure (exponeringsfrekvens), consumer attitude toward privacy (konsumentattityd till 
integritet) och demographic variables (demografiska variabler) (Haq, 2009). Nedan syns en 
modell (figur 3) över dessa faktorer och hur de påverkar värde och attityd (Haq, 2009).  
 
 
 
 
 
 

FIGUR 3. Attityd 
kopplat till värde 
& värdefaktorer  

(Haq, 2009). 
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Enligt Haq (2009) kan faktorerna ovan skapa negativt eller positivt värde för individen när de 
mottar E-postmarknadsföringsmeddelanden. Om individen uppfattar ett högt positivt värde i 
mottagandet tenderar detta att resultera i positiv attityd (Haq, 2009). 
 
 
2.9 ATTITYDERS KOPPLING TILL BETEENDE 
 
Wicker (1969) samt Kroenung & Eckhardt (2015) påstår att en möjlig orsak till populariteten 
av forskning inom attityd är p.g.a. attitydens relation med det sociala beteendet. Kroenung & 
Eckhardt (2015) menar att attityder guidar och influerar en individs beteende. Jagers, 
Martinsson & Nilsson (2009) hävdar att kopplingen mellan attityd och beteende, d.v.s. att 
attityder säger något om en persons beteende, gör begreppet ”attityd” relevant och 
tillförlitligt. Det finns dock de studier och forskare som motsäger och kritiserar relationen 
mellan attityd och beteende (Ajzen & Fishbein, 1977). Ajzen & Fishben (1977) påstår att en 
persons attityd påverkar den övergripande reaktionen till ett objekt eller en person, men att det 
inte förutser ett visst handlande eller beteende. Kroenung & Eckhardt (2015) exemplifierar 
denna relation och menar att individer t.ex. röstar på det politiska parti som de anser mest 
tilltalande, men att personer också kör bil trots att attityden till bilkörning är att den bidrar till 
miljöförstöring. Trots att det vid flertalet tillfällen påvisas en koppling mellan attityd och 
beteende menar Jagers, Martinsson & Nilsson (2009) att det inte alltid är så, utan att 
sambandet också har visat sig vara svagt. Det är inte alltid säkert att en individ beter sig enligt 
dennes attityd, det kan också finnas andra orsaker som bidrar till att människor beter sig på ett 
visst sätt (Jagers, Martinsson & Nilsson, 2009). 
 
 
 
 
 

• Entertainment/underhållande-
faktorn grundar sig i att 
mottagaren vill ha glädje samt att 
E-postmarknadsföringen är 
kortfattad, rolig och fångar 
mottagarens uppmärksamhet 
(Hoffman & Novak, 1996).  

	  
• Informativeness, alltså hur 

informativ E-postreklamen är. 
Haq (2009) påstår att 
informationen i marknadsföringen 
skall vara relevant och anpassad 
till reklamens syfte för att 
mottagaren skall skapa värde.  

• Irritation, Ducoffe & Curlo (2000) 
menar att irritationsfaktorn grundar sig 
i att mottagaren inte vill att E-
postmarknadsföringen irriterar, 
förolämpar eller manipulerar, så som 
t.ex. spam (Haq, 2009).   

• Credibility, en faktor som syftar till 
att mottagaren vill att reklamen skall 
vara trovärdig, ärlig och 
sanningsenlig för att den skall 
uppfylla värde (Haq, 2009).   
 

• Frequency of exposure, en faktor som 
tar upp aspekten av hur många E-post 
med reklam som tas emot av en 
individ och som individer menar 
påverkar värdet (Haq, 2009).  

• Attitude toward privacy, Haq (2009) 
menar att individens integritet och 
sekretess är en annan faktor som 
individer värdesätter.   

• Demographic variables, 
demografiska variabler så som ålder, 
kön, utbildning är även faktorer som 
individer menar påverkar värdet 
(Haq, 2009).   
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2.9.1 TEORIN OM PLANERAT BETEENDE 
 
Teorin om planerat beteende är enligt Jagers, Martinsson & Nilsson (2009) en teori som visar 
varför sambandet mellan attityd och beteende kan vara svagt och som menar att attityder inte 
är den enda faktorn som påverkar vårt beteende.  
 
Asare (2015) påstår att teorin om planerat beteende utvecklades av Icek Ajzen som ett försök 
att förutse mänskligt beteende. Teorin visar att beteende kan förutses genom beteendeavsikter 
(behavioural intentions) som i sin tur påverkas av tre huvudkomponenter (Asare, 2015; Song 
& Park, 2015; Kothe & Mullan, 2015; Freitag & Dunsmuir, 2015; Mou & Lin, 2015) (se 
Figur 4 nedan).  
  

 
Enligt vad man kan se i figur 4 ovan är attitydkomponenten (attitude), subjektiva 
normkomponenten (subjective norm) samt den upplevda beteendekontrollkomponenten 
(perceived behavioural control) indikatorer för beteendeavsikter (behavioural intentions). 
Beteendeavsikterna är i sin tur en indikator eller en motivationsfaktor som påverkar det 
faktiska beteendet (behaviour) (Freitag & Dunsmuir, 2015). Ju starkare en beteendeavsikt för 
att bedriva ett givet beteende är, desto mer sannolikt är det att just det beteendet utförs (Asare, 
2015).  
 
Attitydkomponenten är enligt Mou & Lin (2015) och Asare (2015) i vilken utsträckning en 
individ är för eller emot att utföra en viss typ av beteende, eller har en positiv eller negativ 
värdering av beteendet. Song & Park (2015) uttrycker attitydkomponenten som en enskild 
bedömning av en individs beteende. Asare (2015) menar att denna komponent består av tron 
om beteendet och utfallsutvärderingar.  
 
Subjektiva normkomponenten avser en individs egna föreställningar och egna tankar om ett 
visst beteende (Song & Park, 2015). Asare (2015) beskriver den subjektiva normen som en 
social påtryckning om att utföra eller inte utföra ett visst beteende, en kombination av 
normativa föreställningar och motivation (Asare, 2015).  
 

FIGUR 4. Teorin om planerat 
beteende (Freitag & Dunsmuir, 2015). 
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Den uppleva beteendekontrollkomponenten är en individs upplevda förmåga att utföra ett 
visst beteende (Mou & Lin, 2015). Song & Park (2015) beskriver komponenten som en 
individuell bedömning av sin egen förmåga att styra ett visst beteende. D.v.s. en individs 
uppfattning om hur lätt eller svårt det är att utföra ett beteende (Asare, 2015).  
 
  
2.10 TEORETISK SYNTES  
 
Under rubriken teoretisk syntes vill vi redogöra för den teori som vi valt att presentera i vår 
teoretiska referensram. Vår teoretiska syntes syftar till att ge en uppfattning om hur och varför 
just den teoretiska referensramen ligger till grund för vår studie och för denna uppsats. Den 
teoretiska referensramen mynnar ut i denna teoretiska syntes där vi skapat en modell (se figur 
5 nedan) som visar hur vi kopplat samman och relaterat teorin till varandra. Den teoretiska 
syntesen är skapad för att förtydliga för läsaren och visa hur vi ser på de teoretiska samband 
som finns mellan de teorier som studien, analysen och slutsatsen bygger på. Figur 5 och vår 
teoretiska syntesmodell bygger uteslutande på de samband vi anträffat i teorin och har inte för 
avsikt att ligga till grund för mätningar av styrkan i korrelation eller samband.  
 
Den generella informationen om E-postmarknadsföring och attityd där vi beskriver vad de 
båda begreppen står för är grunden i vår teoretiska referensram. Vi ger läsaren en insikt i 
respektive område och förklarar att attityder kan ha fyra olika funktioner. Därefter sker en 
koppling mellan respektive område. Vi diskuterar attityden till verktyget E-
postmarknadsföring och ger en insikt i det gap som finns i forskningen inom detta område och 
som Leung & Cheung (2004) samt Haq (2009) konstaterar. Denna inledning utgör den 
nedersta delen av vår modell, figur 5, i denna teoretiska syntes, alltså ”Attityd”.  
 
Vår teoretiska syntesmodell visar sedan pilar från begreppen kognition, affektion och 
beteende. Dessa tre begrepp är komponenter i den attitydmodell som Blecker (1984) 
presenterar, nämligen tre-komponentmodellen. Blecker (1984), tillsammans med ett flertal 
andra forskare (Bhanthumnavin & Bhanthumnavin, 2014; Kwon & Vogt, 2010; Ostrom, 
1969; García-Santillán et al., 2012, Wilt & Revelle, 2015) menar att en attityd består av dessa 
tre komponenter. Vi har använt denna modell som en utgångspunkt då det är den modell som 
vi menar är mest omfattande vad gäller teorier inom attityd och p.g.a. att modellen omfattar 
varje delkomponent som en attityd anses innehålla (Blecker, 1984).  Tre-komponentmodellen 
hjälper oss att förstå om en individs attityd till E-postmarknadsföring till största del är 
kognitions-, affektions- eller beteendemässigt bestämd. Varje delkomponent av tre-
komponentmodellen utgör generella frågor och påståenden i vår enkät som vi konstruerat med 
hjälp av den teoretiska kunskap som litteraturen givit oss.  
 
Vi har därefter valt att koppla några av de värdefaktorer som Haq (2009) redovisar till 
respektive komponent i tre-komponentmodellen. Ducoffe & Curlo (2000) påstår att om ett 
utbyte mellan konsument och marknadsförare uppfyller ett värde leder detta till positiv 
attityd. Haq (2009) redogör därefter för värdefaktorer som hjälper till att uppfylla värde för 
konsumenten. Några av dessa värdefaktorer utgör påståenden/frågor i vår enkät för att 
undersöka respondenternas uppfattningar om dessa.  
 
Kognition avser hur en individ tänker (Wilt & Revelle, 2015) och består enligt oss mestadels 
av rationella uppfattningar. Om en konsument påstår att E-postmarknadsföring är informativ 
och underhållande (två av Haqs (2009) värdefaktorer), så uppnår den ett värde för 
konsumenten. Detta menar vi är kognitivt styrt och en objektiv uppfattning. Antingen är E-
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postmarknadsföringen informativ eller inte och antingen så har den som uppgift att vara 
underhållande eller ej, något som vi uppfattar som en objektiv värdering och därav är 
värdefaktorerna informativ och underhållande kopplade till komponenten kognition i vår figur 
5. Affektion syftar till hur en individ känner (Wilt & Revelle, 2015) och är alltså en individs 
individuella känslomässiga reaktioner. Värdefaktorerna irritation och trovärdighet hävdar vi 
grundar sig i en individs egna individuella känslor och värderingar och därför har vi som man 
kan utläsa från figur 5 kopplat dessa två till komponenten affektion.  
 
Det finns två andra värdefaktorer som står utanför tre-komponentmodellens komponenter i 
vår teoretiska syntesmodell (figur 5), men som vi trots det vill behandla i vår studie. Vi menar 
att de demografiska aspekterna som finns och med vilken exponeringsfrekvens en individ 
mottar E-postmarknadsföring också påverkar en individs attityd till verktyget. Dessa två 
värdefaktorer är därför direkt kopplade till attityd i figur 5 och utgör även dessa frågor i vår 
enkät där vi är nyfikna på om skillnaderna i demografi och exponeringsfrekvens påverkar 
attityden till E-postmarknadsföring på olika sätt.  
 
Den tredje komponenten i tre-komponentmodellen är som man kan se i figur 5 ”Beteende”. 
Beteende avser vad en individ gör (Wilt & Revelle, 2015) och vi har kopplat denna 
komponent till den modell som Micheaux (2011) har utvecklat vad gäller beteende vid 
mottagande av E-postmarknadsföring. Micheaux (2011) menar att det finns tre olika vägar att 
gå för en individ vid mottagandet av E-postmarknadsföring och att beslutet om vilken väg 
som väljs grundar sig i tidigare erfarenhet av E-postmarknadsföring, avsändaren av 
meddelandet samt den personliga relevansen i ämnesraden. Dessa tre aspekter är som man 
kan se i figur 5 kopplade till beteendekomponenten och till Micheauxs (2011) 
beteendemodell. Vi har ställt frågor i vår enkätundersökning med avseende på de tre vägar 
som Micheaux (2011) menar finns att välja och för de aspekter som beslutet grundar sig i och 
som vi diskuterade ovan. Vi har inte för avsikt att undersöka våra respondenters faktiska 
beteende med hänsyn på teorin om planerat beteende, utan utgår helt från beteende som en 
delkomponent i tre-komponentmodellen.  
 
Det finns en värdefaktor som Haq (2009) presenterar i vårt avsnitt 2.8.1 Värdefaktorer och 
som vi valt att utesluta från vår teoretiska syntesmodell och fortsatta studie, nämligen 
konsumentattityd till integritet. Denna värdefaktor menar vi behandlar mer sekretessbelagda 
uppgifter och eventuellt mer lämnandet och hanteringen av personuppgifter vid t.ex. ett köp 
och därför påstår vi att den saknar relevans i just vår studie. Attityders koppling till beteende 
och teorin om planerat beteende (rubrikerna 2.9 & 2.9.1 i vår uppsats) är också information 
och modeller som vi valt att utesluta i vår fortsatta undersökning. Vi har istället valt att 
använda och förlita oss på komponenten beteende i tre-komponentmodellen. Avsnitten 2.9 
Attityders koppling till beteende och 2.9.1 Teorin om planerat beteende tar upp den svaga 
koppling som vissa forskare (Jagers, Martinsson & Nilsson, 2009; Ajzen & Fishben, 1977; 
Kroenung & Eckhardt, 2015; Asare, 2015) menar finns mellan attityd och beteende och 
faktumet att beteende inte enbart styrs av en individs attityd utan också av subjektiva 
normkomponenten och den upplevda beteendekontrollkomponenten. Beroende på vad 
resultatet från vår studie visar hävdar vi dock att denna information är bra att ha med som ett 
avsnitt och en del som kan hjälpa oss i vårt analysarbete.  
 
Utifrån diskussionen vi fört ovan har vi alltså utvecklat en modell (figur 5 nedan) för att på ett 
överskådligt sätt visa hur den teoretiska referensramen används i vår studie. Vi visar hur 
teorierna interagerar med varandra och som vi tidigare nämnt i vår teoretiska syntes är vår 
enkät konstruerad utefter denna teori. Vår bedömning är att teorin som vi använder skapar en 
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bra grund till förståelse för det ämne vår uppsats undersöker. Teorin utgör grunden som 
tillsammans med empirin skall uppnå svar på det vi formulerat i vår syftesformulering.  
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3. METOD  
 
 
3.1 FORSKNINGSDESIGN 
 
Under arbetet med vår studie har vi använt oss av ett deduktivt arbetssätt, vi har utifrån 
flertalet olika teorier studerat verkligheten via en enkätundersökning. Molander (2003, s. 175) 
beskriver deduktion som ”… en fråga om att härleda en slutsats från en uppsättning premisser 
(grundantaganden) enligt logiska slutledningsregler” (Molander, 2003, s. 175). Jakobsson 
(2011) påstår att deduktion avser att utgå från en teori och prova teorin med hjälp av empirisk 
data. Vi har använt oss av redan existerande teori och applicerat denna på vår undersökning 
med enkäter. Deduktion är därmed något som vi hävdar till största del överensstämmer med 
vår typ av studie.  
 
Vi anser oss själva dessutom utgå från ett positivistiskt synsätt genom vårt arbete. Vi vill 
studera attityden till E-postmarknadsföring och testa denna mot vår empiriska undersökning. 
Molander (2003) hävdar att positivismen utgör en tro om att kunskap härleds av erfarenheter. 
Vidare beskriver Jakobsson (2011) positivismen som att ingenting existerar om det inte kan 
verifieras eller falsifieras. I enlighet med vad författarna (Molander, 2003; Jakobsson, 2011) 
ovan hävdar anser vi att vi genom vår enkätundersökning får erfarenheter om attityden till 
mottagandet av E-postmarknadsföring och skapar kunskap om svenska beslutsfattares attityd 
till verktyget. Den positivistiska andan är därmed helt i linje med den typ av forskning vi vill 
genomföra.   
 
Vi har valt att utföra en studie med kvantitativ ansats. Anledningen till att vi har valt att 
använda en kvantitativ metod är till största del för att vi har för avsikt att mäta olika samband 
och jämföra dem med varandra. Vi har samlat in vår data med hjälp av en enkätundersökning. 
Vår enkät är utformad utifrån vår teoretiska syntes och i huvudsak fokuserad vid de tre olika 
komponenterna i tre-komponentmodellen (kognition, affektion, beteende). Våra enkätfrågor 
är bestämda av oss och alla frågor och påståenden är av sluten karaktär.  
 
Bryman & Bell (2013) menar att en kvantitativ undersökning möjliggör mätning av hur olika 
variabler hör ihop. Författarna hävdar dessutom att en kvantitativ forskningsmetod ger 
möjligheten att generalisera ett resultat i hög utsträckning. Detta är något som vi har för avsikt 
att göra, uppnå och genomföra. En enkät rekommenderas att vara strukturerad och bestå av 
slutna frågor enligt Bryman & Bell (2013), något som de påstår är mer tidseffektivt och bidrar 
med empiri som är hanterbar. Dessa rekommendationer har vi utgått från vid konstruktionen 
av vår enkät. Karaktären på vår enkät, d.v.s. att den samlar in data från mer än ett fall vid en 
viss tidpunkt i syfte att komma fram till en uppsättning kvantitativa data som granskas för att 
upptäcka olika samband, är något som Bryman & Bell (2013) kallar tvärsnittsdesign.  
 
 
3.2 ENKÄT 
 
Vi har valt att skapa en webbaserad enkät från SurveyMonkey.se som distribuerats ut via mail 
med en direktknapp med länk till vår enkät. Mailet innehöll även en text där vi förklarar vilka 
vi är, var vi kommer från och vad vi vill studera. Vi erbjöd dessutom våra respondenter att 
motta vår studie när det är färdigställt, vilket i efterhand var ett uppskattat erbjudande. Vi 
uppskattade och framförde att svarstiden för enkäten låg runt 3 minuter. Med detta ville vi 
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locka respondenter som har begränsat med tid, få svar från respondenter som behöll fokus 
genom hela enkäten samt eliminera risken för oseriösa respondenter. Efter slutförandet av 
enkäten gjorde vi en beräkning på mediantiden det tog för respondenterna att besvara vår 
enkät, denna visade att svarstiden låg på 5 minuter och 17 sekunder. Enkäten höll vi öppen 
mellan 6 november - 16 november 2015 och för att öka vår svarsfrekvens valde vi att skicka 
ett påminnelseutskick den 12 november. Påminnelsemailet skickades till de som inte besvarat 
enkäten fullständigt och till de som inte besvarat enkäten alls i två separata utskick. 50 % av 
alla svar mottogs första dagen vi skickade ut inbjudan till enkäten och 30 % dagen då 
påminnelsemailet skickades ut.  
 
Bryman & Bell (2013) menar att en enkät förenklar analysarbetet då alla svar samlas på ett 
och samma ställe. Tillvägagångssättet är enligt Bryman & Bell (2013) dessutom 
kostnadseffektivt och risken för skillnader i frågeformulering elimineras (Bryman & Bell, 
2013). Bryman & Bell (2013) rekommenderar även förfarandet med ett påminnelseutskick, 
detta för att få in ytterligare svar från de som väntat eller glömt svara på enkäten då den 
mottogs.  
 
Mailutskicket med vår enkätundersökning skickades direkt från enkätklienten 
SurveyMonkey.se, men kopplades mot en mailadress som tillhörde oss forskare. Vi ville ha 
en mailadress kopplad till oss som anses vara mer personlig för att reducera mottagarens 
känsla av ”spam”, detta beslut togs i enlighet med resultatet från Ellis-Chadwick & Dohertys 
(2012) forskning som visar på vikten av personifiering. Enkäten blev totalt utskickad till 4082 
stycken E-postadresser. Av dessa studsade 270 stycken mail (6,6 %) tillbaka, vilket resulterar 
i återstående 3812 stycken mottagare av vår enkät. Vi mottog totalt 443 svar från våra 
respondenter vilket motsvarar en svarsfrekvens på 11,6 %.  
 
 
3.2.1 PILOTSTUDIE 
 
För att säkerställa att våra frågor genererade den typ av svar som var önskat av enkäterna har 
vi utfört en pilotstudie. Det har vi gjort för att kunna säkerställa kvalitén på vårt 
undersökningsverktyg innan det används i själva studien. Vi har använt oss av fem oberoende 
närstående som är beslutsfattare inom en B2B-kontext och som i sin yrkesroll mottar E-
postmarknadsföring. Pilotstudien har gett oss möjligheten att kunna revidera enkätens 
omfattning, frågeformulering samt vilken slutgiltig struktur vi ville använda. Totalt tog vi bort 
tre frågor efter vår pilotstudie som vi insåg var felformulerade eller irrelevanta. Den utförda 
pilotstudien har bestämt hjälpt oss att eliminera problem och förbättra den övergripande 
kvalitén av vår enkät. De respondenter som besvarat vår pilotstudie har exkluderats i vår 
huvudsakliga enkätundersökning. 
 
Bryman & Bell (2013) ger rekommendationer att genomföra en pilotstudie då denna hjälper 
en att upptäcka fel och missuppfattningar. Bryman & Bell (2013) menar att ett 
bekvämlighetsurval är fullt accepterat för utförandet av en pilotstudie, d.v.s. att använda sig 
av ett urval som råkar finnas till hands. En annan fördel med ett bekvämlighetsurval påstår 
Bryman & Bell (2013) är dess tidseffektivitet, något vi värdesatte högt vid valet av urval i 
pilotstudien.  
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3.2.2 BORTFALLSANALYS 
 
120 stycken respondenter (3,1 %) av de 3812 stycken som mottog vår enkät valde direkt att 
avregistrera sig eller hade sedan tidigare valt att avregistrera sig från liknande utskick.   
 
Av de totalt 443 mottagna svaren på vår enkät så var 25 stycken (5,6 %) ofullständiga och 
dessa var vi tvungna att helt exkludera från våra svar, vilket innebär 418 kvarvarande 
enkätsvar. 36 stycken svar av de 418 återstående enkätsvaren uttrycker sig dessutom för att ha 
”obefintligt inflytande på företagets finansiella beslutsfattande”. Vår studie syftar till att 
undersöka attityden till E-postmarknadsföring bland svenska beslutsfattare inom en B2B-
kontext och av denna anledning exkluderades även dessa 36 svar från vår undersökning, 
vilket resulterar i 382 stycken återstående och användbara svar. Detta innebär att det totala 
bortfallet på vår studie är 13,8 %. 
 
Bryman & Bell (2013) påstår att tankar om bortfall är vanligt förekommande i 
enkätundersökningar och att det alltid finns personer som väljer att inte delta i studier. 
Bortfallsberäkningar består enligt Bryman & Bell (2013) av de personer som ofullständigt 
besvarat enkäten samt de individer som anses olämpliga som respondenter för 
undersökningen och är det som ligger till grund för våra beräkningar i tidigare stycke.  
 
 
3.3 OPERATIONALISERING  
 
En fara som vi upptäckte vid utformandet av enkäten var att de flesta som är mottagare av E-
postmarknadsföring i en B2B-kontext högst sannolikt även är det som konsumenter. För att 
undvika eventuella missuppfattningar har vi använt termer i vår enkät som ”under en 
arbetsvecka” samt ”i min yrkesroll”. På så vis uppmanar vi respondenterna, genom hela 
enkäten, att besvara frågorna ur deras yrkesrolls perspektiv. Således eliminerar vi också 
respondenternas erfarenheter av E-postmarknadsföring i en B2C-kontext. 
 
Vi har valt att inte göra en distinkt separation mellan frivilligt mottagna och ofrivilligt 
mottagna marknadsföringsmeddelanden i enkäten. Detta p.g.a. att vi vill undersöka den 
samlade attityden till E-postmarknadsföringsverktyget som helhet.  
 
På grund av att möjligheten att kunna ställa följdfrågor inte finns eller att en risk för 
misstolkningar existerar har vi varit väldigt tydliga och beskrivit våra påståenden noggrant. 
Att formulera påståenden på ett sätt som för respondenten är förståeligt och tydligt har varit 
viktigt och det har vi gjort genom att använda ett vardagligt språkbruk och välformulerade 
påståenden. Detta har vi lagt fokus på eftersom respondenterna enbart har en chans att besvara 
enkäten med sina egna tolkningar. Vi har valt att använda olika skalor i vår enkät, däribland 
en likertskala. Våra påståenden är därmed uppbyggda med fyra olika svarsalternativ, alltså en 
fyraskalig likertskala, ”Håller inte med”, ”Håller delvis med”, ”Håller med” och ”Håller 
fullständigt med”. Det har vi främst gjort då vi inte ville ha något svarsalternativ som var helt 
neutralt. Vi är av uppfattningen att många respondenter hade valt det neutrala alternativet på 
så pass många frågor att korrelation för oss hade blivit svår att upptäcka. Den slutgiltiga 
enkäten vi använt i studien finns att tillgå som bilaga 1 i slutet av arbetet.  
 
Patel & Davidson (2011) påstår att misstolkningar och exkluderingen av följdfrågor vid 
enkätundersökningar kan elimineras om formuleringen av frågorna är noggrann, något vi lagt 
stor vikt och energi vid för att uppnå. Patel & Davidson (2011) stödjer vårt val av likertskala 
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och påstår att hur pass starkt en individ tar ställning till ett specifikt objekt eller företeelse 
uppskattas bäst med hjälp av en så kallad attitydskala eller likertskala (Patel & Davidson, 
2011). Patel & Davidson (2011) hävdar vidare att en likertskala innebär att respondenterna får 
ta ställning och uppskatta i vilken grad de instämmer, till ett antal påståenden och frågor som 
rör området.  
 
 
3.4 OPERATIONALISERING AV ENKÄTFRÅGOR 
 
 

Nr Fråga/Påstående Koppling teori 
1 Kön? Attityders koppling till värde, värdefaktor – 

demografiska aspekter 
2 Vilken ålderskategori tillhör du?  Attityders koppling till värde, värdefaktor – 

demografiska aspekter 
3 Hur många års eftergymnasial 

utbildning har du? 
Attityders koppling till värde, värdefaktor – 
demografiska aspekter 

4 Vilken befattning har du inom 
företaget? 

Kopplat till vårt syfte att urvalet är att studera 
beslutsfattare – kontrollfråga  

5 Hur stort inflytande har du kring 
finansiella beslut som tas på företaget? 

Kopplat till vårt syfte att urvalet är att studera 
beslutsfattare – kontrollfråga  

6 Hur många E-post får du under en 
arbetsvecka som handlar om 
marknadsföring? 

Attityders koppling till värde, värdefaktor – 
exponeringsfrekvens 

7 Tycker du att du i din yrkesroll får för 
många E-post som handlar om 
marknadsföring? 

Attityders koppling till värde, värdefaktor – 
exponeringsfrekvens 

8 Jag anser att E-postmarknadsföring är 
ett bra sätt för mig att ta del av 
värdefulla erbjudanden i min yrkesroll  

Tre-komponentmodellen – 
kognitionskomponenten   

9 Jag anser att E-postmarknadsföring jag 
mottar i min yrkesroll bidrar till mitt 
beslutsfattande  

Tre-komponentmodellen – 
kognitionskomponenten  

10 Jag anser att E-postmarknadsföring jag 
mottar i min yrkesroll är onödig och 
slöseri med min arbetstid  

Tre-komponentmodellen – 
kognitionskomponenten  

11 Jag anser att det är viktigt att E-
postmarknadsföring jag mottar i min 
yrkesroll är informativ  

Tre-komponentmodellen – 
kognitionskomponenten, attityders koppling till 
värde, värdefaktor – informativ  

12 Jag anser att det är viktigt att E-
postmarknadsföring jag mottar i min 
yrkesroll är underhållande  

Tre-komponentmodellen – 
kognitionskomponenten, attityders koppling till 
värde, värdefaktor – underhållande  

13 Jag känner att E-postmarknadsföring 
jag mottar i min yrkesroll är givande och 
intressant  

Tre-komponentmodellen –
affektionskomponenten  

14 Jag känner att E-postmarknadsföring 
jag mottar i min yrkesroll är trovärdig  

Tre-komponentmodellen – 
affektionskomponenten, attityders koppling till 
värde, värdefaktor – trovärdighet  

15 Jag känner att E-postmarknadsföring 
jag mottar i min yrkesroll är irriterande  

Tre-komponentmodellen – 
affektionskomponenten, attityders koppling till 
värde, värdefaktor – irritation  

16 Jag känner att E-postmarknadsföring 
jag mottar i min yrkesroll är stressande  

Tre-komponentmodellen –
affektionskomponenten 
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17 Jag slänger alla E-
postmarknadsföringsmeddelanden jag 
mottar i min yrkesroll utan att öppna 
dem  

Tre-komponentmodellen –
beteendekomponenten, Micheauxs 
beteendemodell, väg A 

18 Jag öppnar alla E-
postmarknadsföringsmeddelanden jag 
mottar i min yrkesroll  

Tre-komponentmodellen – 
beteendekomponenten, Micheauxs 
beteendemodell, väg B & C 

19 Om jag öppnar men finner E-
postmarknadsföringen irrelevant 
avskriver jag mig från framtida utskick 
från denna organisation  

Tre-komponentmodellen – 
beteendekomponenten, Micheauxs 
beteendemodell, väg C 

20 Om jag öppnar och finner E-
postmarknadsföringen relevant 
engagerar jag mig vidare i innehållet  

Tre-komponentmodellen – 
beteendekomponenten, Micheauxs 
beteendemodell, väg B 

21 Att jag öppnar eller slänger E-
postmarknadsföring beror främst på 
tidigare erfarenheter av E-
postmarknadsföring  

Tre-komponentmodellen – 
beteendekomponenten, Micheauxs 
beteendemodell – beslut baserat på tidigare E-
postmarknadsföring 

22 Att jag öppnar eller slänger E-
postmarknadsföring beror främst på 
vem som är avsändaren  

Tre-komponentmodellen – 
beteendekomponenten, Micheauxs 
beteendemodell – beslut baserat på 
avsändaren av meddelandet 

23 Att jag öppnar eller slänger E-
postmarknadsföring beror främst på 
ämnesradens relevans  

Tre-komponentmodellen – 
beteendekomponenten, Micheauxs 
beteendemodell – beslut baserat på personlig 
relevans i ämnesraden 

 
 
 
3.5 URVAL  
 
Syftet med vår studie är att undersöka attityden till E-postmarknadsföring hos svenska 
beslutsfattare inom en B2B-kontext ur ett mottagarperspektiv. Av denna anledning har vi vänt 
oss mot företag som säljer till andra företag och genom deras kundregister försökt nå 
respondenter som till vardags mottar E-postmarknadsföring i sin yrkesroll. Som tidigare 
nämnt har vår ambition med studien varit att kunna generalisera och applicera resultatet från 
vår undersökning på fler än de respondenterna som inkluderats i studien. För att 
generaliserbarhet skall kunna uppnås på hela populationen så har vi kontaktat fyra olika 
företag verksamma inom en B2B-kontext och fått ta del av deras kundregister. Företagen vill 
alla fyra vara anonyma i denna studie men vi har fått tillåtelse att ge en viss generell fakta om 
organisationerna.  
 

• Företag 1 utvecklar egna undertakslösningar, elradiatorer och produkter. Företaget är 
beläget i Skåne län och har ca 50 stycken anställda.  

• Företag 2 är en stor aktör inom livsmedelsbranschen. De har ca 850 stycken anställda 
och har sitt huvudsäte i Skåne län.  

• Företag 3 är en helhetsleverantör av gåvor och profilprodukter. Organisationen består 
av ca 3 stycken anställda och är stationerat i Skåne län.  

• Företag 4 utvecklar, tillverkar och säljer plastprofiler för industriella kunder och 
återförsäljare över hela världen. Företaget är beläget i Västergötland och har ca 140 
stycken anställda.  

TABELL 1 – Operationalisering av 
enkätfrågorna. 
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Gemensamt för alla fyra företagen är att vi fått ta del av en del av företagens kundregister i 
Sverige. De fyra företagen säljer och har kundregister som är geografiskt fördelade över hela 
Sverige, vilket gör att deras egen geografiska placering är irrelevant för oss och för vår studie. 
Företagen har alla företagskunder som är verksamma inom flertalet olika branscher vilket ger 
urvalet en bredd och ökar generaliserbarheten samt möjliggör att slutsatser kan dras över en 
större population. Nedan ses tabell 2 över hur de 4082 st. E-post vi skickat ut med vår enkät är 
fördelade över mailadresser som respektive företag 1-4 bistått med från deras 
företagskundregister. För att i detalj följa vår dialog med respektive företag, se bilaga 2.  
 
Företag Antal mailadresser 
Företag 1 1291 
Företag 2  430   
Företag 3 1613   
Företag 4 748   
Totalt 4082  
 
 
 
Vi har inte gjort några begränsningar eller haft specifika krav gällande vilken storlek, varken i 
termer av antal anställda eller omsättning, företagen som våra respondenter är verksamma 
inom skall ha. Våra två krav är de begränsningar vi anser krävs för att besvara vårt syfte; 
företaget måste vara registrerat i Sverige samt att respondenterna måste ha en inverkan på 
företagets finansiella beslutsfattande.  
 
Det urval som vi valt att rikta vår studie mot har för oss som avsikt att motsvara hela 
populationen fast i miniatyr. Populationen som vi valt att fokusera vår studie på är svenska 
beslutsfattare inom en B2B-kontext. Enligt LO (2014) uppgick antalet tjänstemän i Sverige år 
2014 till 2 247 600 personer. Baserat på vår egen enkätundersökning har 8,6 % obefintlig 
påverkan på finansiella beslut som tas på företaget. Efter att vi exkluderat denna grupp från 
den samlade populationen av tjänstemän inom en B2B-kontext hamnar antalet på runt 2 054 
000 personer i beslutsfattande roller. Denna population är den vi avser att generalisera vårt 
resultat från vår studie till.  
 
Vi vill också analysera det urval som vår studie baseras på i förhållande till den population vi 
diskuterade ovan. Genom denna analys vill vi identifiera eventuella samplingsfel som vår 
studie innefattar. Vi kommer att kontrollera vårt urval i förhållande till populationen med 
hjälp av de demografiska kontrollfrågor som vi ställt och som berör respondentens kön och 
ålderskategori. Bryman & Bell (2013, s. 190) beskriver samplingsfel som: ”Skillnaden mellan 
ett urval och den population som urvalet baserar sig på […]” (Bryman & Bell, 2013, s. 190). 
Nedan vill vi föra en diskussion om detta samt analysera om vårt urval är representativt i 
förhållande till den population som vår studie avser.  
 
Vad gäller populationens könsfördelning bland svenska tjänstemän med inverkan på 
finansiellt beslutsfattande är 54,3 % kvinnor och 47,7 % män (LO, 2014). Bland våra 
respondenter i vår studie hade vi en könsfördelning mellan kvinnor och män som var på  
44,5 % (kvinnor) respektive 55,5 % (män). Enligt LO (2014) är medelåldern hos tjänstemän 
42 år, medan vår studie påvisar en medelålder på 49 år. Skillnaderna går dock att förklara i att 
LO (2014) exkluderat tjänstemän över 65 år i sin statisk samt även inkluderat de tjänstemän 
som har obefintlig påverkan på finansiellt beslutsfattande. I vår studie inkluderas tjänstemän 
över 65 år (vilket uppgår till 5,5 % av respondenterna) samtidigt som vi har exkluderat de 

TABELL 2 – Fördelning av E-
postadresser. 
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tjänstemän med obefintligt beslutsfattande. De respondenterna med obefintligt beslutsfattande 
kan enligt vår studie kopplas till att yngre respondenter tenderar att ha mindre inflytande på 
beslut. Vår studie visar att om vi exkluderar tjänstemän med obefintlig påverkan på 
beslutsfattandet är ålderskategorin ”under 35 år” 7,6 % av respondenterna. Tittar vi däremot 
enbart på de som svarat att de har obefintligt inflytande på beslutsfattande så uppgår denna 
ålderskategori till hela 16,7 %.  
 
Vi hävdar att vi med utgångspunkt från diskussionen vi fört ovan har ett ringa samplingsfel. 
Vi är av uppfattningen att samplingsfelet inte påverkar urvalets representativitet, samtidigt 
som vi menar att det inte har någon inverkan på att kunna generalisera vårt resultat. Bryman 
& Bell (2013) påstår att det är vanligt att små samplingsfel förekommer och att det är av stor 
vikt att vara medveten om dem och kunna kontrollera dem.  
 
 
3.6 ANALYSERING AV DATA 
 
Eftersom vi utfört vår studie via den webbaserade portalen SurveyMonkey.se kunde våra 
respondenters svar automatiskt laddas ner i en databas. Vi behövde således inte själva koda 
våra enkätsvar utan det utförde SurveyMonkey.se åt oss. För att ta del av SurveyMonkey’s 
mer avancerade tjänster betalade vi en avgift. Dessa tjänster hjälpte oss att räkna ut olika 
statistiska mått på varje fråga som respondenterna besvarade i vår enkät och som är av 
relevans för vår studie, så som procentuell fördelning mellan svarsalternativ, medelvärde och 
standardavvikelse.  
 
Vår undersökning har genererat olika typer av variabler då frågorna och påståendena vi ställer 
varierar i information. Variablerna som vi kan utläsa från vår undersökning är de som Bryman 
& Bell (2013) beskriver som de mest huvudsakliga typerna. Vår undersökning består av både 
intervall/kvotvariabler, ordinalvariabler, nominalvariabler och dikotoma variabler. 
Intervall/kvotvariabler är enligt Bryman & Bell (2013) variabler vars avstånd mellan de olika 
skalorna är lika stora överallt. Vi har flest intervall/kvotvariabler då merparten av våra frågor 
är ställda med svarsalternativ utifrån vår egen likertskala som går från ”Håller inte med” till 
”Håller fullständigt med”. Ordinalvariabler uppkommer i vår studie då vi undersöker 
exponeringsfrekvensen eller respondentens ålder och har svarsalternativ som innefattar både 
intervall så som ”25-34 år” men också ”Över 65 år” eller ”30 st eller fler”. Ordinalvariabler är 
alltså variabler där kategorier rangordnas men där avståndet inte är detsamma överallt 
(Bryman & Bell, 2013). Nominalvariabler är variabler med kategorier som inte kan 
rangordnas (Bryman & Bell, 2013) och som i vår undersökning t.ex. beträffar vilken yrkesroll 
respondenten innehar. Dikotoma variabler är å andra sidan påståenden i vår enkät som 
beträffar vilket kön våra respondenter har, man eller kvinna. Det vill säga variabler som 
enbart har två olika kategorier (Bryman & Bell, 2013).  
 
Vi har i början av vår dataanalysering lagt stort fokus vid att analysera en fråga i taget och 
SurveyMonkey.se har då varit till stor hjälp. SurveyMonkey.se har bistått med statistiskt 
underlag och vi har genom deras tjänst haft möjligheten att skapa tabeller, diagram och 
diverse figurer för att förklara resultaten på respektive fråga i vår empiridel. Bryman & Bell 
(2013) kallar denna analys för univariat analys och påstår att den innefattar en analys av en 
variabel i taget. Vår univariat analys finns under rubriken 4. Empirisk presentation och består 
av stapel- och cirkeldiagram samt en empirisk tabell (tabell 3). Stapel- och cirkeldiagrammen 
fokuserar på respondenternas svar och dess procentuella fördelning medan tabell 3 innefattar 
den procentuella fördelningen, genomsnittet samt standardavvikelsen. I tabell 3 har vi 
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dessutom fått vända på en del negativa påståenden och gjort de positiva, så som påstående 10, 
15, 16, 17 samt 19, detta för att kunna analysera svaren och uppmärksamma samband mellan 
frågorna i vår fortsatta analys.  
 
Vår studie går däremot ut på att analysera flertalet olika samband mellan de frågor och 
aspekter vi ställer till våra respondenter, denna del av arbetet finns att tillgå under rubriken 5. 
Analys. Detta arbete har varit tidsomfattande och krävande för oss forskare och stora delar av 
arbetet har skett via Microsoft Excel samt statistikprogrammet Minitab. Vår analysering har 
skett genom det som Bryman & Bell (2013) kallar bivariat, vilket beträffar en analys av två 
variabler i syfte att visa hur de två är relaterade till varandra (Bryman & Bell, 2013). I tabeller 
och spridningsdiagram tar vi i vår analysdel fram och analyserar de olika variablernas 
samband med hjälp av dess medelvärden samt korrelation.   
 
De olika statistiska uträkningarna vi gjort i vårt arbete förklaras med hjälp av Bryman & Bell 
(2013). Vi har valt att använda medelvärdet som en indikator på åt vilket håll svaren lutar åt 
eftersom det inte finns någon risk för utliggare (outliers). Bryman & Bell (2013) beskriver 
medelvärdet som att summera alla värden i en fördelning och dividera med antalet värden. 
Medelvärdet kan användas i samband med intervall/kvotvariabler samt ordinalvariabler 
(Bryman & Bell, 2013), något som vi anammat vid analysering av flera intervall/kvotvariabler 
och ordivalvariabler under vår rubrik 5. Analys. Standardavvikelsen har vi använt genom att 
titta på den genomsnittliga variationen kring medelvärdet. Enligt Bryman & Bell (2013, s. 
352) räknas standardavvikelsen ut ”genom att man tar den kvadrerade skillnaden mellan varje 
värde i fördelningen och medelvärdet och sedan delar summan av skillnaderna med antalet 
värden” (Bryman & Bell, 2013, s. 352). Korrelationen är något som vi fokuserar mycket vid i 
våra spridningsdiagram i vår sista del av vår analys. Korrelationen eller sambandet beskrivs 
som ett mått på styrkan i förhållandet mellan två variabler (Bryman & Bell, 2013).  
 
 
3.7 KVALITETSKRITERIER 
 
 
3.7.1 RELIABILITET 
 
Reliabiliteten i vår studie infinner sig då vi valt att använda oss av frågor med fasta 
svarsalternativ. Detta möjliggör en enkelhet i att kunna upprepa vår undersökning med en 
stabilitet i resultatet. Vi hävdar att vi skulle kunna genomföra vår studie en gång till och att 
resultaten inte skulle fluktuera i någon större utsträckning. Vi har också genomfört en 
pilotstudie som hjälpt oss att korrigera missuppfattningar och misstolkningar av frågorna och 
på så sätt har vi kunnat säkerställa våra mätningar och minimera mätfel. Patel & Davidson 
(2011) menar att reliabilitet handlar om pålitligheten och överensstämmelsen hos ett mått. 
Vidare diskuterar Bryman & Bell (2013) tre viktiga faktorer av reliabilitet; stabilitet, intern 
reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet syftar till att resultatet av en undersökning 
inte skiljer sig åt i någon större utsträckning om undersökningen görs två gånger. Intern 
reliabilitet tar upp mätningens pålitlighet och följdriktighet. Interbedömarreliabilitet beträffar 
överensstämmelsen mellan individers subjektiva bedömningar (Bryman & Bell, 2013). Vi 
menar att vår studie uppfyller stabilitet och intern reliabilitet enligt vad vi diskuterade i början 
av detta stycke. Interbedömarreliabiliteten uppfylls då vi inte använt oss av öppna frågor och 
därmed inte behöver kategorisera några subjektiva bedömningar, överensstämmelsen i våra 
svar är därmed stor.  
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3.7.2 VALIDITET 
 
Vi anser att vår studie uppfyller god validitet. Vi vill mäta attityden till mottagandet av E-
postmarknadsföring hos svenska beslutsfattare inom en B2B-kontext. Vi har tagit kontakt 
med beslutsfattare och bett dem svara på en enkät om attityden till verktyget. Vår studie har 
resulterat i ett resultat kring våra respondenters totala attityd. Vi påstår därmed att studien 
verkligen mäter det som den haft för avsikt att göra och är i linje med Sohlberg & Sohlbergs 
(2001) tolkning av begreppet. Bryman & Bell (2013, s. 173) påstår att: ”Teoretisk validitet 
har […] att göra med om ett mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet i fråga […]” 
(Bryman & Bell, 2013, s. 173). Sohlberg & Sohlberg (2001) redogör för en rad olika slag av 
validitet, där vi menar att ytvaliditet framförallt uppfylls då vi genomfört vår pilotstudie och 
bett närstående beslutsfattare om deras åsikt. De som deltog i vår pilotstudie ansåg att enkäten 
speglade de begrepp som studien handlar om och då menar vi på att ytvaliditeten är 
tillräckligt hög.  
 
 
3.7.3 GENERALISERING 
 
I enlighet med vår diskussion högre upp under rubriken 3.5 Urval anser vi att vår studie 
innefattar ett representativt urval av populationen som vi avser att mäta. Urvalet innefattar 
enligt oss ringa samplingsfel som är under kontrollerade former. Vårt urval består av svenska 
beslutsfattare inom en B2B-kontext. Resultatet av vår studie kan därmed generaliseras till 
populationen svenska beslutsfattare i ett B2B sammanhang. Patel & Davidson (2011) 
beskriver generalisering som hur väl resultatet av en undersökning kan appliceras på andra än 
enbart de som deltagit i studien. Vårt resultat kan därmed inte generaliseras till svenska 
tjänstemän utan en inverkan på beslut eller till beslutsfattare utanför Sveriges gränser. Vi vill 
dock påstå att vår undersökning kan genomföras på andra urval ur andra populationer än den 
vi valt att studera. På så sätt skulle man t.ex. kunna jämföra resultatet av attityden till 
mottagandet av E-postmarknadsföring mellan svenska beslutsfattare och svenska tjänstemän 
med obefintlig inverkan på beslut, vilket hade varit intressant att se och dra slutsatser från. 
 
 
3.8 METODKRITIK  
 
Det finns en del kritik som vi kan ge den metod vi använt i vår studie. De punkter som vi 
nedanstående tar upp innefattar kritik mot de olika metodval vi gjort under vårt uppsatsarbete.  
 

v ”Mätprocessen rymmer en artificiell och oriktig känsla av precision och 
riktighet” (Bryman & Bell, 2013, s. 182). I denna aspekt menar Bryman & 
Bell (2013) att man som kvantitativ forskare förutsätter att de personer som 
svarar på frågorna i en enkät uppfattar de använda termerna på samma sätt. 
Detta är något vi tänkt mycket på under vår konstruktion av vår enkät och är 
en problematik som vi menar är svårt att helt komma från. Alla respondenter 
gör sina egna tolkningar, men vi har försökt arbeta med så enkla och 
vardagliga påstående som möjligt.  

v ”Att man förlitar sig på mätinstrumentet och mätproceduren innebär att 
kopplingen mellan forskning och vardag försvåras” (Bryman & Bell, 2013, s. 
182). Man kan inte veta om en person har kunskap nog att besvara en viss 
fråga eller om frågeställningen är relevant och viktig för personen i dennes 
vardag (Bryman & Bell, 2013). I vår studie kopplar vi flertalet frågor till 
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respondentens vardag, men problemet kan vara att deras svar inte stämmer 
överens med deras konkreta beteende.  

v ”Man kan inte ställa alltför många frågor som upplevs som oviktiga av 
respondenterna” (Bryman & Bell, 2013, s. 247). Det är lätt att respondenter 
tröttnar och blir uttråkade om enkäten består av för många frågor som inte 
engagerar respondenten. Vi har försökt att hålla vår enkät på en intressant 
nivå, men dessvärre är intresset inte detsamma hos alla individer. Då vår enkät 
tog över 2 minuter längre tid än vad vi förutspått kan detta haft en inverkan på 
respondenternas engagemang genom hela enkäten.   

v ”Större bortfall” (Bryman & Bell, 2013, s. 248). Enkäter innebär ett ganska 
stort bortfall vilket innebär att fel och skevheter ökar. Bortfallet på vår enkät 
var 13,8 % baserat på det bortfall vi fått på de mottagna svaren i 
undersökningen.  

v ”Inbjudan till att delta i en undersökning kan av mottagaren uppfattas som 
ytterligare ett skräpmejl” (Bryman & Bell, 2013, s. 653). När vi valde internet 
för att samla in vår data från våra respondenter var vi medvetna om att många 
som mottog mailet inte ens skulle öppna det. Vår enkät gick ut till 3812 
mailadresser, men vi fick 443 svar.  

v Attityden till E-postmarknadsföring mäts via enkäter som sänds ut via E-post. 
Detta är en aspekt som vi tänkt mycket på under vårt arbete. Vi menar att det 
kan vara så att de som är riktigt negativa till E-
postmarknadsföringsmeddelande inte alls engagerar sig i vårt mailutskick.  
Därmed utesluts de respondenter med väldigt negativ attityd till E-
postmarknadsföring från vår studie, något som eventuellt påverkar vårt 
resultat.  

v Typ av eftergymnasial utbildning. I vår enkätundersökning tar vi upp den 
demografiska aspekten av våra respondenters eftergymnasiala utbildning i 
antal studieår. Vi menar dock att vi istället kunde ha skattat utbildningsgraden 
efter vilken form av utbildning våra respondenter har, så som KY-utbildning, 
kandidatexamen, magisterexamen eller masterexamen. Detta då en tvåårig 
eftergymnasial utbildning kan anses mer välutbildat än annan utbildning på 
fem år.  
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4. EMPIRISK PRESENTATION 
 
 
4.1 DEMOGRAFI, FREKVENS & PÅVERKANSFAKTORER 
 

 
 
Av de 382 analyserade enkätsvaren mottogs 55,5 % av svaren från män och resterande del 
från kvinnor (44,5 %). Siffrorna inom parentesen som visas i diagrammet ovan är det absoluta 
antalet män respektive kvinnor som besvarade enkäten.  
 
 

	  
 

DIAGRAM 1. Respondenternas 
könsfördelning. 

DIAGRAM 2. 
Respondenternas 

ålder. 
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Då det endast var två respondenter som tillhörde svarskategorin ”Under 25 år” i vår 
ursprungliga enkät så visas empirin med kategorierna ”Under 25 år” och ”25-34 år” 
sammantaget i rubriken ”Under 35 år”. De flesta av respondenterna var mellan 45 och 54 år, 
nämligen 38,7 % (148 stycken). 
 
 

 
 
Hela 78,3 % av respondenterna i denna studie har en eftergymnasial utbildning och noterbart 
är att 18,1 % har mer än 5 års studier på eftergymnasial nivå. Vilken typ av studier såsom 
högskolestudier, universitetsstudier eller yrkesförberedandeutbildning har inte tagits hänsyn 
till.  
 
 

 
 
Vi har i den empiriska presentationen valt att slå samman svarsalternativen ”Projektledare”, 
”Inköpare”, ”Säljare” samt ”Annan” i vår enkät till ”Annan yrkesroll”. Anmärkningsvärt är att 
39,8 % av respondenterna är verkställande direktörer eller ägare.  

DIAGRAM 3. Eftergymnasial 
utbildning. 

DIAGRAM 4. 
Yrkesbefattning. 
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Som nämnt i avsnittet om metod, så har de som anser sig själva ha obefintligt inflytande på 
företagets finansiella beslut exkluderats från vår studie. 64,7 % av de kvarvarande 382 
respondenterna anser att de har stort inflytande på finansiella beslut. Siffrorna som visas inom 
parentesen är det absoluta antalet.  

 
 

 
 
81,4 % av alla respondenter mottar minst fem E-post i veckan som är kopplade till 
marknadsföring i deras yrkesroll.  
 
 

DIAGRAM 5. Inflytande på 
finansiella beslut. 

DIAGRAM 6. Frekvens av  
E-postmarknadsföring. 
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Hela 79,3 % av respondenterna anser att de mottar för många E-post som innehåller 
marknadsföring. Siffrorna inom parantes som visas är det absoluta antalet.  
 
 

 
 

40,8 % av respondenterna påstår att tidigare erfarenheter av E-postmarknadsföring delvis 
påverkar om de ska öppna eller slänga brevet.  
 
 

DIAGRAM 7. För hög frekvens 
av E-postmarknadsföring. 

DIAGRAM 8. Tidigare 
erfarenheter. 
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Över 88 % av respondenterna bekräftar att deras beslut kring om de ska öppna eller slänga E-
postmarknadsföring delvis grundar sig i vem som är avsändaren.  

 
 

 
 

Respondenterna är eniga om att den personliga relevansen i ämnesraden påverkar huruvida de 
öppnar eller slänger E-postmarknadsföring. 84,8 % påstår att ämnesradens relevans har en 
inverkan på deras beslut.  
 
 
4.2 EMPIRISK SAMMANSTÄLLNING  
 
I nedan tabell så har vi sammanställt resultatet för den empiriska insamlingen. I tabell 3 visas 
den procentuella fördelningen av respondenternas svar fördelat per svarsalternativ. Tabellen 
är uppdelad efter tre-komponentmodellen då resultatet senare delvis kommer analyseras per 

DIAGRAM 9. 
Avsändarens påverkan. 

DIAGRAM 10. 
Ämnesradens relevans. 
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attitydkomponent. Det är också uträknat vad de genomsnittliga medelvärdena för respektive 
påstående är, de låg mellan 1,48 som lägst och 2,99 som högst där 1 är det lägsta möjliga och 
4 det högsta möjliga. 9 av 13 genomsnittliga värden låg under 2,5 vilket är det värdet som 
anses vara det totalt neutrala värdet. Dessutom visas en kolumn med standardavvikelse för 
varje påstående som ligger från 0,97 och lägre för samtliga påståenden som indikerar att det 
finns en jämnt fördelad svarsmassa.  
 
För att kunna dra slutsatser på en aggregerad nivå om negativa eller positiva resultat kring 
respondenternas attityd så har vi tvingats vända på en del påståenden och svar i nedan 
presentation. Det handlar om att vi ska kunna göra sammanställningar per komponent och 
även en sammanställning för den totala attityden mot mottagandet av E-postmarknadsföring 
bland svenska beslutsfattare inom en B2B-kontext. Det är totalt fem påståenden som vi har 
vänt på och det är påstående 10, 15, 16, 17 samt 19. Exempelvis besvarade respondenterna 
påstående 10 ”Jag anser att E-postmarknadsföring jag mottar i min yrkesroll är onödig och 
slöseri med min arbetstid”, men för att kunna analysera påståendet med en positiv riktning har 
vi i nedan sammanställning formulerat påståendet som ”Jag anser att E-postmarknadsföring 
jag mottar i min yrkesroll inte är onödig och slöseri med min arbetstid” och vänt på 
svarsfördelningen.  
 
 

Nr Komponent Påstående 

Håller 
inte 
med 
(1) 

Håller 
delvis 
med 
(2) 

Håller 
med 
(3) 

Håller 
full- 

ständigt 
med (4) 

Genom-
snitt 

Standard- 
avvikelse 

8 
Kognitions-

komponenten 

Jag anser att E-postmarknadsföring är 
ett bra sätt för mig att ta del av 

värdefulla erbjudanden i min yrkesroll 31,8% 56,4% 10,0% 1,8% 1,82 0,68 

9 
Kognitions-

komponenten 

Jag anser att E-postmarknadsföring jag 
mottar i min yrkesroll bidrar till mitt 

beslutsfattande 56,2% 39,6% 3,9% 0,3% 1,48 0,59 

10 
Kognitions-

komponenten 

Jag anser att E-postmarknadsföring jag 
mottar i min yrkesroll inte är onödig och 

slöseri med min arbetstid 20,5% 24,7% 43,1% 11,8% 2,46 0,95 

11 
Kognitions-

komponenten 

Jag anser att det är viktigt att E-
postmarknadsföring jag mottar i min 

yrkesroll är informativ 11,5% 29,7% 35,2% 23,6% 2,71 0,95 

12 
Kognitions-

komponenten 

Jag anser att det är viktigt att E-
postmarknadsföring jag mottar i min 

yrkesroll är underhållande 50,7% 34,6% 12,1% 2,6% 1,66 0,79 

13 
Affektions- 

komponenten 

Jag känner att E-postmarknadsföring 
jag mottar i min yrkesroll är givande och 

intressant 40,9% 51,7% 6,0% 1,3% 1,68 0,65 

14 
Affektions- 

komponenten 
Jag känner att E-postmarknadsföring 
jag mottar i min yrkesroll är trovärdig 22,8% 62,7% 12,6% 1,8% 1,93 0,65 

15 
Affektions- 

komponenten 

Jag känner att E-postmarknadsföring 
jag mottar i min yrkesroll inte är 

irriterande 21,5% 23,4% 45,7% 9,4% 2,43 0,93 

16 
Affektions- 

komponenten 

Jag känner att E-postmarknadsföring 
jag mottar i min yrkesroll inte är 

stressande 9,4% 17,6% 37,3% 35,7% 2,99 0,95 

17 
Beteende- 

komponenten 

Jag slänger inte alla E-
postmarknadsföringsmeddelanden jag 

mottar i min yrkesroll utan att öppna 
dem 7,3% 14,2% 59,3% 19,2% 2,91 0,79 
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18 
Beteende- 

komponenten 

Jag öppnar alla E-
postmarknadsföringsmeddelanden jag 

mottar i min yrkesroll 59,3% 29,9% 8,4% 2,4% 1,54 0,75 

19 
Beteende- 

komponenten 

Om jag öppnar och finner E-
postmarknadsföringen irrelevant 

avskriver jag mig inte från framtida 
utskick från denna organisation 24,9% 30,7% 32,6% 11,8% 2,31 0,97 

20 
Beteende- 

komponenten 

Om jag öppnar och finner E-
postmarknadsföringen relevant 

engagerar jag mig vidare i innehållet 14,7% 49,6% 31,8% 3,9% 2,25 0,75 

 
  

TABELL 3. Sammanställning av empiriskt resultat. 
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5. ANALYS 
 
 
5.1 KOGNITION 
 

 
 
 
Påståendena 8 till 12 tillhör den kognitiva komponenten av attityd. Vi har sammanställt 
påståendena för att kunna se hur den kognitiva attitydkomponenten bidrar till den totala 
attityden vår undersökning visar. Enligt tabell 4 ovan (utdrag från Minitab) är medelvärdet för 
den kognitiva komponenten 2,02, detta visar en negativ kognitiv attityd till mottagandet av E-
postmarknadsföring bland våra respondenter. När vi tittat på medelvärdet per respondent för 
påstående 8-12 såg vi att 83,2 % av respondenterna har under 2,5 i medelvärde när det gäller 
den kognitiva komponenten av attityden mot E-postmarknadsföring, vilket även detta påvisar 
en negativ attityd. Detta betyder att våra respondenter har negativa rationella uppfattningar 
och tankar om mottagandet av E-postmarknadsföringsmeddelanden.  
 
 
5.2 AFFEKTION 
 

 
 
 
Vi inkluderar påståendena 13 till 16 till den affektiva komponenten av attityd. Vi har 
sammanställt påståendena för att kunna se hur den affektiva attitydkomponenten bidrar till 
den totala attityden vår undersökning visar. Enligt tabell 5 ovan (utdrag från Minitab) är 
medelvärdet för den affektiva komponenten 2,26, detta visar en negativ affektiv attityd till 
mottagandet av E-postmarknadsföring. När vi tittat på medelvärdet per respondent för 
påstående 13-16 såg vi att 18,6 % av respondenterna visar en helt neutral (2,5 i medelvärde) 
affektiv attityd till mottagandet av E-postmarknadsföring, medan 52,6 % visar en negativ 
affektionsattityd. Detta betyder att våra respondenter har negativa känslor och känslomässiga 
reaktioner till mottagandet av E-postmarknadsföringsmeddelanden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELL 4. Total kognitiv attityd. 

TABELL 5. Total affektiv attityd. 
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5.3 BETEENDE 
 

 
 
 
Påståendena 17 till 20 inkluderas i den beteendemässiga komponenten av attityd. Vi har 
sammanställt påståendena för att kunna se hur den beteendemässiga attitydkomponenten 
bidrar till den totala attityden vår undersökning visar. Enligt tabell 6 ovan (utdrag från 
Minitab) är medelvärdet för beteendekomponenten 2,25, vilket påvisar en negativ 
beteendemässig attityd till mottagandet av E-postmarknadsföring. När vi tittat på medelvärdet 
per respondent för påstående 17-20 såg vi att 19,1 % av respondenterna visar en helt neutral 
(2,5 i medelvärde) beteendemässig attityd till mottagandet av E-postmarknadsföring, medan 
58,4 % visar en negativ beteendemässig attityd. Detta betyder att våra respondenter tenderar 
att ha ett negativt beteendemönster till mottagandet av E-postmarknadsföringsmeddelanden.  
 
 
5.4 TOTAL ATTITYD  
 

 
 
 
 
Studiens samlade svar gällande respondenternas totala attityd till mottagandet av E-
postmarknadsföringsmeddelande grundar sig i den kognitiva, affektiva och beteendemässiga 
attityden under rubrikerna ovan, alltså påståendena 8-20 i vår enkätundersökning. De tre olika 
komponenterna är inte viktade utan påverkar den totala attityden lika mycket. Enligt tabell 7 
är det slutgiltiga medelvärdet för den totala attityden 2,16 på en skala där 1 är lägst och 4 
högst (2,5 är alltså det helt neutrala värdet). Vid analysering av varje respondent visar vår 
undersökning att 2,4 % av respondenterna har en helt neutral total attityd till mottagandet av 
E-postmarknadsföring och 74,9 % av respondenterna visar en negativ total attityd till 
mottagandet av E-postmarknadsföring. Nedan kommer vi vidare analysera vilka demografiska 
aspekter och enskilda påståenden i vår enkätundersökning som haft signifikant inverkan eller 
uppvisar korrelation till den totala attityden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELL 6. Total beteendemässig attityd. 

TABELL 7. Total attityd till mottagandet 
av E-postmarknadsföringsmeddelande. 
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5.5 DEMOGRAFISKA ASPEKTERS PÅVERKAN PÅ TOTAL ATTITYD  
 
 
5.5.1 KÖN OCH BEFATTNING 
 

 
 
I ovan diagram har vi jämfört våra respondenters könstillhörighet och deras respektive 
befattning (VD/Ägare, Högre Chef, Mellanchef, Annan, Koordinator) med den totala 
attityden (medelvärde 2,16) som kan ses i tabell 7 ovan. Diagram 11 visar att skillnaden 
mellan kvinnor och män i deras totala attityd till mottagandet av E-postmarknadsföring 
nästintill är obefintlig, båda uppvisar en negativ total attityd då deras medelvärde är avsevärt 
lägre än det neutrala (2,5). När vi gör bedömningen över hur variabeln ”befattning” påverkar 
den totala attityden ser vi primärt att yrkeskategorin ”koordinator” är den som har en avsevärt 
lägre total attityd än resterande yrkeskategorier. För koordinatorer ligger medelvärdet för total 
attityd på nästan 0,35 enheter lägre vilket i detta sammanhang får anses som mycket. Alla 
yrkeskategorier uppvisar dock en negativ total attityd mot E-postmarknadsföring. 
Medelvärdet för den totala attityden för varje enskild yrkeskategori ligger nämligen under 2,5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAM 11. Kön 
och Befattning. 
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5.5.2 ÅLDERSKATEGORI OCH EFTERGYMNASIAL UTBILDNING 
 

 
 
 
I diagram 12 har vi jämfört våra respondenters ålderskategori och hur många år av 
eftergymnasial utbildning med den totala attityden (medelvärde 2,16) som kan ses i tabell 7 
ovan. Diagrammet visar att skillnaden mellan olika ålderskategorier och deras totala attityd 
till mottagandet av E-postmarknadsföring inte visar något samband, alla ålderskategorierna 
uppvisar dock en negativ total attityd då deras medelvärde är lägre än det neutrala (2,5). När 
vi bedömer variabeln ”eftergymnasial utbildning” och den totala attityden finner vi ett 
samband. Antal utbildningsår korrelerar med den totala attityden mot mottagandet av E-
postmarknadsföring. Det innebär att desto fler år av eftergymnasial utbildning respondenterna 
har, desto mer negativ total attityd har dem. Medelvärdet för den totala attityden för varje 
enskild utbildningslängd ligger dock fortsatt under 2,5.  
 
 
5.6 EXPONERINGSFREKVENSENS PÅVERKAN PÅ TOTAL ATTITYD 
 

  

DIAGRAM 12. 
Ålderskategori och 

Eftergymnasial 
utbildning. 

DIAGRAM 13. 
Exponeringsfrekvens. 
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Diagram 13 visar hur variabler rörande exponeringsfrekvens av E-
postmarknadsföringsmeddelande påverkar våra respondenters totala attityd (se tabell 7). Vi 
har låtit respondenterna besvara ett påstående rörande om de själva anser att de mottar för 
många E-postmarknadsföringsmeddelande. Vi ser dock ingen signifikant skillnad på total 
attityd mellan de som svarat ”Ja” eller ”Nej” på detta påstående. Däremot har vi lyckats 
identifiera ett samband mellan frekvensen av antalet mottagna E-
postmarknadsföringsmeddelande per vecka och den totala attityden hos respondenterna. Till 
vänster i diagram 13 ses en negativ korrelation mellan variablerna. Det betyder att ju fler E-
postmarknadsföringsmeddelanden respondenterna mottar per vecka, desto mer negativ total 
attityd. Fortsatt visar vårt diagram att trots sambandet är alla respondenter negativt inställda 
till mottagandet av E-postmarknadsföring då samtliga medelvärden ligger under det neutrala 
medelvärdet på 2,5.  
 
 
5.7 PÅVERKAN PÅ TOTAL ATTITYD – VÄRDEFAKTOR INFORMATIV 
 

 
 
Korrelationskoefficienten mellan värdefaktorn informativ och total attityd är -0,14. Det 
indikerar en negativ korrelation mellan till vilken grad respondenterna ansåg att E-
postmarknadsföring ska vara informativ och den totala attityden mot E-postmarknadsföring. 
Korrelationen är däremot väldigt svag då den är nära 0 vilket indikerar att inget samband 
finns och av denna anledning är en mer djupgående analys kring värdefaktorn informativ 
irrelevant.  Den genomsnittliga skillnaden i medelvärdet för den totala attityden i förhållande 
till hur respondenterna ställer sig till värdefaktorn informativ är -0,01. Det innebär att för 
varje intervall viktigare respondenterna ansåg att värdefaktorn informativ var, blev 
medelvärdet på den totala attityden 0,01 enheter lägre vilket innebär att vi inte kan dra några 
slutsatser med detta samband som grund. Se uträkningar i bilaga 3.  
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAM 14. 
Värdefaktor Informativ. 
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5.8 PÅVERKAN PÅ TOTAL ATTITYD – VÄRDEFAKTOR UNDERHÅLLANDE 
 

 
 
Korrelationskoefficienten mellan värdefaktorn underhållande och total attityd är -0,97. Det 
indikerar en stark negativ korrelation mellan till vilken grad respondenterna ansåg att E-
postmarknadsföring ska vara underhållande och den totala attityden mot E-
postmarknadsföring. Den genomsnittliga skillnaden i medelvärdet för den totala attityden i 
förhållande till hur respondenterna ställer sig till värdefaktorn underhållande är -0,11. Det 
innebär att för varje intervall viktigare respondenterna ansåg att värdefaktorn underhållande 
var, blev medelvärdet på den totala attityden 0,11 enheter lägre. Se uträkningar i bilaga 3. 
 
 
5.9 PÅVERKAN PÅ TOTAL ATTITYD – VÄRDEFAKTOR TROVÄRDIGHET 
 

 
 
Korrelationskoefficienten mellan värdefaktorn trovärdighet och total attityd är -0,80. Det 
indikerar en relativt stark negativ korrelation mellan till vilken grad respondenterna ansåg att 

DIAGRAM 15. 
Värdefaktor 

Underhållande. 
 

DIAGRAM 16. 
Värdefaktor 

Trovärdighet. 
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E-postmarknadsföring ska vara trovärdig och den totala attityden mot E-postmarknadsföring. 
Den genomsnittliga skillnaden i medelvärdet för den totala attityden i förhållande till hur 
respondenterna ställer sig till värdefaktorn trovärdighet är -0,06. Det innebär att för varje 
intervall viktigare respondenterna ansåg att värdefaktorn trovärdighet var, blev medelvärdet 
på den totala attityden 0,06 enheter lägre. Se uträkningar i bilaga 3. 
 
 
5.10 PÅVERKAN PÅ TOTAL ATTITYD – VÄRDEFAKTOR INTE 
IRRITERANDE 
 

 
 
Frågan som berör värdefaktorn irriterande var en av de som vi var tvungna att vända för att 
kunna bedöma den aggregerade attityden mot E-postmarknadsföring.  
Korrelationskoefficienten mellan värdefaktorn ”inte irriterande” och total attityd är -0,20. Det 
indikerar en svag negativ korrelation mellan att respondenterna ansåg att E-
postmarknadsföring inte är irriterande och den totala attityden mot E-postmarknadsföring. 
Den genomsnittliga skillnaden i medelvärdet för den totala attityden i förhållande till hur 
respondenterna ställer sig till om E-postmarknadsföring är irriterande eller inte är -0,01. Det 
innebär att för varje intervall viktigare respondenterna ansåg att värdefaktorn inte irriterande 
var, blev medelvärdet på den totala attityden 0,01 enheter lägre. Dock är sambandet nästan 
obefintligt vilket innebär att vi inte kan dra några slutsatser med detta samband som grund. Se 
uträkningar i bilaga 3. 
 
 
5.11 ANALYSERING UTIFRÅN MICHEAUXS BETEENDEMODELL 
 
 
5.11.1 FRÄMSTA BESLUTSFAKTORN  
 
Vi har valt att ta tre olika beslutsbaserande faktorer i beaktning i vår enkätundersökning. 
Dessa tre faktorer ligger till grund för beslutet som en individ gör beträffande att öppna/slänga 
mottagen E-postmarknadsföring och därmed välja väg i Micheaux beteendemodell. 
Faktorerna är ”Tidigare erfarenheter av E-postmarknadsföring”, ”Personlig relevans i 
ämnesraden” och ”Avsändaren av E-postmarknadsföringsmeddelandet” (Micheaux, 2011).  

DIAGRAM 17. 
Värdefaktor inte 

Irriterande. 
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När vi frågade våra respondenter till vilken grad tidigare erfarenheter av E-
postmarknadsföring påverkar deras beslut att öppna/slänga E-
postmarknadsföringsmeddelande svarade 15,7 % att denna aspekt inte påverkar alls. 
Resterande respondenter (84,3 %) tyckte till olika grad att tidigare erfarenheter av E-
postmarknadsföring påverkar deras beslut att öppna/slänga meddelandet. Avsändaren av E-
postmarknadsföringsmeddelandet påverkar enligt 11,3 % av respondenterna inte alls deras 
beslut av att öppna/slänga E-postmarknadsföringsmeddelandet. Den tredje beslutsbaserande 
faktorn ”personlig relevans i ämnesraden” menar respondenterna till 15,2 % inte alls påverkar 
deras beslut att öppna/slänga E-postmarknadsföringsmeddelande. Se tabell 8 nedan för utdrag 
från SurveyMonkey.se.  
 
Vid analysering av dessa tre beslutsbaserande faktorerna mot varandra kan vi inte se någon 
större skillnad. Respondenterna är överens om att de alla tre påverkar deras beslut att 
öppna/slänga mottagen E-postmarknadsföring. Om vi dock rangordnar de olika faktorernas 
medelvärde från enkäten ser vi att ”Personlig relevans i ämnesraden” påverkar beslutet minst, 
med ett medelvärde på 2,37. ”Tidigare erfarenheter av E-postmarknadsföring” har ett 
medelvärde på 2,41, medan ”Avsändaren av E-postmarknadsföringsmeddelandet” är det som 
enligt respondenterna mest påverkar deras beslut att öppna/slänga mottagen E-
postmarknadsföring med det högsta medelvärdet på 2,50. Se nedan tabell 8 för utdrag från 
SurveyMonkey. 
 
 

 Påverkar 
inte  

Påverkar 
delvis  

 

Påverkar  
 

Påverkar 
mycket  

 

Totalt  
 

Viktat 
genomsnitt  

 
Tidigare 
erfarenheter av E-
postmarknadsföring 

15,7%  
60 

40,8%  
156 

29,8%  
114 

13,6%  
52 

 
382 

 
2,41 

 
Avsändaren av E-
postmarknadsföringsmeddelandet 

 
11,3%  

43 

 
41,1%  

157 

 
34,0%  

130 

 
13,6%  

52 

 
 

382 

 
 

2,50 

 
Personlig relevans i ämnesraden 

 
15,2%  

58 

 
41,9%  

160 

 
34,0%  

130 

 
8,9 %  

34 

 
 

382 

 
 

2,37 

 
 
 
 
5.11.2 VÄGVAL I BETEENDEMODELLEN 

 

Nr Komponent Påstående 

Håller 
inte 
med 
(1) 

Håller 
delvis 
med 
(2) 

Håller 
med 
(3) 

Håller 
full- 

ständigt 
med (4) 

Genom-
snitt 

Standard- 
avvikelse 

17 

Beteende- 
komponenten 

 

Jag slänger alla E-
postmarknadsföringsmeddela
nden jag mottar i min yrkesroll 

utan att öppna dem 
(MICHEAUX BETEENDEMODELL  

– VÄG A) 19,2% 59,3% 14,2% 7,3% 2,09 0,79 

TABELL 8. Beräkningar för 
beslutsbaserande faktorer.  
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18 

Beteende- 
komponenten 

 

Jag öppnar alla E-
postmarknadsföringsmeddela
nden jag mottar i min yrkesroll 
(MICHEAUX BETEENDEMODELL  

– VÄG B & C)  59,3% 29,9% 8,4% 2,4% 1,54 0,75 

19 

Beteende-  
Komponenten 

 

Om jag öppnar men finner E-
postmarknadsföringen 

irrelevant avskriver jag mig 
från framtida utskick från 

denna organisation 
(MICHEAUX BETEENDEMODELL  

– VÄG C) 11,8% 32,6% 30,7% 24,9% 2,69 0,97 

20 

Beteende- 
komponenten 

 

Om jag öppnar men finner E-
postmarknadsföringen 

relevant engagerar jag mig 
vidare i innehållet 

(MICHEAUX BETEENDEMODELL  
– VÄG B) 14,7% 49,6% 31,8% 3,9% 2,25 0,75 

 
 
 
Med tabellen ovan som grund vill vi utifrån våra svar analysera vilken väg i Micheauxs 
beteendemodell (se figur 2) som våra respondenter tenderar att välja. I tabell 3 fick vi vända 
ett antal påstående med negativ klang till positiv för att kunna jämföra och utföra vår 
sammanställning. Två av dessa påståenden finns med i tabell 9 ovan (nr 17 & 19) och vi har i 
denna tabell vänt tillbaka påståendena tillsammans med svarsfördelningen till hur de 
ursprungligen var ställda och besvarade i vår enkätundersökning.  
 
Enligt Micheaux (2011) finns det tre vägar att gå när en individ mottar E-
postmarknadsföringsmeddelanden. Väg A är då individen beslutar att mailet inte alls är av 
intresse och därmed slänger mailet utan att öppna det. Väg B innebär att individen tycker 
mailet verkar intressant och öppnar det och fortsätter därefter engagera sig i mailets innehåll. 
Väg C innefattar då individen öppnar marknadsföringsmeddelandet men finner innehållet 
irrelevant och därmed anmäler eller avskriver sig från framtida utskick av samma karaktär 
(Micheaux, 2011).  
 
Enligt tabell 9 ovan håller 7,3 % fullständigt med om att de slänger alla E-
postmarknadsföringsmeddelande de mottar i sin yrkesroll utan att öppna dem, vilket innebär 
att dessa respondenter uteslutande väljer väg A i Micheauxs beteendemodell. Resterande   
92,7 % av respondenterna öppnar, med olika frekvens, E-postmarknadsföringsmeddelanden 
de mottar i sin yrkesroll, vilket betyder att dessa respondenter väljer antingen väg B eller C i 
Micheauxs beteendemodell. Enligt tabellen kan vi se att respondenterna till 55,6 % håller 
med/håller fullständigt med om att om de öppnar E-postmarknadsföringsmeddelandet och 
finner innehållet irrelevant avskriver de sig från framtida utskick från samma organisation, 
vilket innebär väg C i Micheauxs beteendemodell. Detta går att jämföra mot de 35,7 % av 
respondenterna som håller med/håller fullständigt med om att om de öppnar och finner E-
postmarknadsföringen relevant kan de engagera sig vidare i innehållet (väg B i Micheaux 
beteendemodell).  
 
Sammanfattningsvis har hela 88,2 % (håller delvis med/håller med/håller fullständigt med) 
tendenser att avskriva sig från framtida E-postmarknadsföringsmeddelanden om de finner 
innehåller irrelevant (väg C i Micheaux beteendemodell) och samtidigt har 85,2 % (håller 
delvis med/håller med/håller fullständigt med) av respondenterna tendenser av att engagera 
sig vidare i innehållet om det för dem känns relevant (väg B i Micheaux beteendemodell). Sett 

TABELL 9. Analys av Micheauxs 
beteendemodell.  
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till medelvärdet för de olika påståendena kan vi som avslutning konstatera att väg C enligt 
våra respondenter är den som flest väljer före väg B i Micheauxs beteendemodell. Dock ser vi 
också att sett till medelvärdet så tenderar respondenterna att slänga fler E-
postmarknadsföringsmeddelanden än de öppnar, alltså väljer våra respondenter oftare väg A 
än väg B/C i Micheauxs beteendemodell.  
 
 
5.11.3 FRÄMSTA BESLUTSFAKTORN FÖR VÄGVAL A 
 

 
 
I diagram 18 presenteras hur den underliggande beslutsfaktorn ”tidigare erfarenheter av E-
postmarknadsföring” påverkar respondenternas tendenser att slänga samtliga E-
postmarknadsföringsmeddelanden (Väg A i Micheauxs (2011) beteendemodell). De 7,3 % 
som slänger samtliga E-postmarknadsföringsmeddelanden har ett betydligt högre medelvärde 
på frågan om tidigare erfarenheter påverkar deras beslut att slänga eller öppna E-
postmarknadsföringsmeddelanden. För dessa respondenter ligger medelvärdet på 3,04 mot det 
aggregerade genomsnittet på frågan som var 2,41.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Main Effects Plot for Tidigare erfenheter
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DIAGRAM 18. Främsta 
beslutsfaktorn för vägval A. 
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5.11.4 EXPONERINGSFREKVENSENS PÅVERKAN ATT ÖPPNA/SLÄNGA E-
POSTMARKNADSFÖRINGSMEDDELANDE 
 

 
 
Medelvärdet på påståendet som beträffar våra respondenters öppnande av alla E-
postmarknadsföringsmeddelanden ligger på 1,54 (se tabell 9). Vad vi kan se i diagrammet 
ovan är en skillnad mellan respondenternas uppfattning om de får för många E-
postmarknadsföringsmeddelanden och till vilken grad de tenderar att öppna samtliga E-
postmarknadsföringsmeddelanden. Av de som anser att de får för många E-
postmarknadsföringsmeddelande så ligger medelvärdet endast på 1,46. Av de som anser att de 
inte får för många E-postmarknadsföringsmeddelande så ligger medelvärdet på hela 1,85.  
 
 

 
 
Medelvärdet på påståendet som beträffar våra respondenters slängande av alla E-
postmarknadsföringsmeddelanden ligger på 2,09 (se tabell 9). Vad vi kan se i diagrammet 
ovan är en skillnad mellan respondenternas uppfattning om de får för många E-
postmarknadsföringsmeddelanden och till vilken grad de tenderar att slänga samtliga E-

Main Effects Plot for Jag öppnar alla
 

Öppnar alla meddelanden
Med avseende på frekvens av E-postmarknadsföring

Ja Nej

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9
M

ed
el

vä
rd

e

För många E-post

1.45875

1.84810

Main Effects Plot for Slänger alla
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DIAGRAM 19. 
Exponeringsfrekvensens 
påverkan att öppna all 
E-postmarknadsföring.  

 

DIAGRAM 20. 
Exponeringsfrekvensens 

påverkan att slänga all E-
postmarknadsföring.  
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postmarknadsföringsmeddelanden. Av de som anser att de inte får för många E-
postmarknadsföringsmeddelande så ligger medelvärdet endast på 1,81. Av de som anser att de 
får för många E-postmarknadsföringsmeddelande så ligger medelvärdet på hela 2,17. 
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6. SLUTSATS  
 
Vår teoretiska referensram sammanställdes i en teoretisk syntesmodell för att visualisera hur 
vi förhåller oss till teorin, denna finns att tillgå som figur 5. För att återkoppla till vår 
teoretiska syntesmodell har vi valt att återigen visa den nedan i figur 6, var vi sammanställer 
studiens uträknade medelvärde för respektive del samt påvisar korrelation mellan 
exponeringsfrekvensen och de demografiska aspekterna till total attityd. Siffrorna vid varje 
teoretisk del indikerar på våra respondenters medelvärde. Som vi tidigare nämnt i studien 
ligger svarsintervallet mellan 1-4, där 1 indikerar en helt negativ inställning och 4 en helt 
positiv inställning till respektive fenomen. Enligt vad figuren visar är våra respondenters 
inställning till respektive del totalt sätt negativ med undantag för beslutsfaktorn ”Avsändaren 
av meddelandet” som visar ett neutralt medelvärde, samt värdefaktorn ”informativ” som visar 
ett positivt medelvärde. Demografiska aspekter och exponeringsfrekvensen har bedömts med 
hjälp av en korrelationsanalys. Exponeringsfrekvensen har påvisat ett starkt visuellt samband 
med den totala attityden (se diagram 13). Bland de demografiska aspekterna har vi enbart 
funnit ett visuellt samband mellan ”eftergymnasial utbildning” och den totala attityden (se 
diagram 12), övriga demografiska aspekter har inte visat någon inverkan på den totala 
attityden. Vi menar därför att sambandet är befintligt men svagare för de demografiska 
aspekterna och detta visualiseras i figur 6 med en röd pil.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 6. Sammanställning teoretisk modell (Egen, 2016). 
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6.1 TEORETISKT BIDRAG  
 
Inledningsvis vill vi diskutera resultatet av den totala attityden mot mottagandet av E-
postmarknadsföring som svenska beslutsfattare inom en B2B-kontext har. Med ett genomsnitt 
av samtliga ställda frågor är den totala attityden 2,16 där 1 hade motsvarat en genomgående 
negativ attityd bland svenska beslutsfattare och 4 en genomgående positiv attityd. Detta 
innebär att attityden är negativ mot mottagandet av E-postmarknadsföring, vilket besvarar 
vårt huvudsakliga syfte i denna studie.  
 
I enlighet med vårt syfte så har vi också delat upp den totala attityden i tre olika 
attitydkomponenter, nämligen kognitions-, affektions- & beteendemässig attityd. I analysen är 
varje enskild komponent presenterad för att kunna dra slutsatser om hur de olika 
komponenterna påverkar det slutgiltiga medelvärdet för attityden rörande mottagandet av E-
postmarknadsföring (2,16).  
 
Den kognitiva delen av attityd, alltså de rationella uppfattningar och tankar som svenska 
beslutsfattare har om mottagandet av E-postmarknadsföring, har ett medelvärde på 2,02. Det 
innebär att en förhållandevis stor del av den negativa samlade attityden grundar sig i vad 
svenska beslutsfattare tänker och har för logiska uppfattningar gällande mottagandet av E-
postmarknadsföring. Om vi tittar enbart på attitydkomponenten affektion visar sig också den 
vara negativ med ett medelvärde på 2,26. Det innebär dock att svenska beslutsfattares direkta 
logiska tankar och deras känslomässiga reaktioner båda är negativa, men inte i samma 
utsträckning. Den sista av de tre attitydkomponenterna som inkluderats i vår teoretiska syntes 
är beteende. Tittar vi enbart på medelvärdet på den beteendemässiga komponenten av attityd 
så kan vi även här se ett negativt medelvärde på 2,25. Även mellan beteendekomponenten och 
den kognitiva attitydkomponenten ser vi en stor skillnad. Svenska beslutsfattares tankar om 
mottagandet av E-postmarknadsföring är mycket mer negativt än vad deras beteendemönster 
och känslomässiga reaktioner är. Det innebär att svenska beslutsfattare inte har en lika negativ 
attityd som de tror att de har, utan både beteendet de uppvisar vid mottagandet av E-
postmarknadsföring samt deras affektiva känslomässiga reaktioner är mer positiva än vad de 
flesta föreställer sig att de är.  
 
Med grund i vår analys av attitydkomponenten ”beteende” väljer vi att diskutera svenska 
beslutsfattares faktiska beteende vidare. Det är enbart en väldigt liten del, nämligen 7,3 % 
som slänger samtliga mottagna E-postmarknadsföringsmeddelanden. Vi menar att denna del 
av populationen ytterst sällan kommer kunna nås av marknadsföring via E-post som de 
engagerar sig vidare i. Diagram 18 visar att de som slänger alla E-
postmarknadsföringsmeddelanden har ett mycket högre medelvärde när det kommer till 
vilken inverkan tidigare erfarenheter av E-postmarknadsföring har på dem. Vi författare tolkar 
detta som att de svenska beslutsfattare som slänger alla E-postmarknadsföringsmeddelanden 
har en så pass negativ attityd mot marknadsföringsverktyget att de inte kommer att engagera 
sig vidare i någon form av E-postmarknadsföring. Övriga öppnar någon gång de E-
postmarknadsföringsmeddelanden som de mottar även om en del tenderar att slänga fler än 
andra. Men alla dessa svenska beslutsfattare värderar vid varje givet mottaget E-post med 
marknadsföringssyfte om de ska öppna eller slänga det, avskriva sig eller till och med 
engagera sig vidare i innehållet. Eftersom 85,2 % har tendenser att engagera sig vidare i 
innehållet menar vi författare att fokus bör ligga i att förstå varför svenska beslutsfattare 
öppnar eller slänger E-postmarknadsföring.  
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I vår teoretiska syntes har vi inkluderat vad öppnandet/slängandet beror på och använt de 
aspekter som tidigare forskning från Micheaux (2011) visat. De faktorer vi berör i denna 
studie är tidigare erfarenhet av E-postmarknadsföring, avsändaren av meddelandet samt den 
personliga relevansen i ämnesraden. Väldigt stor del av de svenska beslutsfattarna är överens 
om att de alla tre påverkar, till olika grad, om mottagandet av E-postmarknadsföring genererar 
i ett öppnande eller slängande. Vi menar dock att det är viktigt att förstå att tidigare 
erfarenheter av E-postmarknadsföring också påverkar attityden vilket innebär att andra 
aktörers möjliga misslyckanden med E-postmarknadsföring kraftigt kan gå ut över andras 
möjlighet att lyckas. Som vi tidigare nämnt så tenderar tidigare erfarenheter av E-
postmarknadsföring vara den beslutsfaktor som genererar en betydligt mer negativ attityd mot 
E-postmarknadsföring. Aktörer som använder sig av E-postmarknadsföring kan alltså inte 
ensamma styra över attityden mot deras E-postmarknadsföring.  Viktigast och det som 
påverkar öppnandet/slängandet mest visar sig enligt vår studie vara vem som är avsändaren. 
Så hur svenska beslutsfattare värderar gällande om de ska öppna ett E-
postmarknadsföringsmeddelande grundar sig mest i hur de känner för varumärket bakom 
mailet. Det innebär också att attityden till E-postmarknadsföring och effektiviteten av 
marknadsföringsverktyget skiljer sig åt från företag till företag.  
 
Vilka enskilda värdefaktorer som påverkar öppnandet och slängandet av E-
postmarknadsföring har vi valt att analysera genom att inkludera frågor som berör 
värdefaktorerna informativ, underhållande, trovärdig och irriterande. Ser man till vilket 
medelvärde de olika frågorna genererade så menar svenska beslutsfattare att E-
postmarknadsföring främst måste vara informativ. Vår analys berättar dock vidare att alla som 
svarat ”håller fullständigt med” i vår enkätundersökning gällande någon av de olika 
värdefaktorerna har en lägre total attityd än resterande. Det innebär att de som värderar en 
värdefaktor högt inte anser att den tillräckligt speglar den E-postmarknadsföring som de 
mottar.  
 
Vi tar oss vidare in på de två aspekterna som enligt vår teoretiska syntes, tillsammans med de 
tre attitydkomponenterna, har en direkt påverkan på svenska beslutsfattares attityd kring 
mottagandet av E-postmarknadsföring, nämligen värdefaktorerna demografi och 
exponeringsfrekvens. Gällande demografiska aspekter som har en inverkan på den totala 
attityden finner vi endast en korrelation och det gäller frågan om år av eftergymnasial 
utbildning. Även om alla svenska beslutsfattare oavsett år av eftergymnasial utbildning har en 
negativ total attityd så visar studien att fler år av eftergymnasial utbildning tenderar att ge en 
mer negativ attityd till mottagandet av E-postmarknadsföringsmeddelanden.  
 
Något som tar upp en stor del av vår analys och som verkligen bevisat att den med rätta har en 
plats i vår teoretiska syntes är exponeringsfrekvensen. Våra resultat bevisar att 
exponeringsfrekvensen har en direkt inverkan på total attityd. Vi författare kan dra slutsatser 
om att antalet mottagna E-postmarknadsföringsmeddelanden per vecka är starkt korrelerat 
med den totala attityden. Ju fler mail, desto sämre attityd. Dessutom har vi författare upptäckt 
att öppnandet och slängandet är starkt sammankopplat mot om svenska beslutsfattare anser att 
de mottar för många E-postmarknadsföringsmeddelanden. De som anser att de får för många 
E-postmarknadsföringsmeddelanden öppnar mer sällan alla E-
postmarknadsföringsmeddelanden de mottar, samtidigt som de också i högre utsträckning 
uteslutande slänger alla E-postmarknadsföringsmeddelanden innan de öppnar dem.  
 
Att den totala attityden till mottagandet av E-postmarknadsföring är negativ har vi redan 
redogjort. En annan intressant aspekt är att det lägsta genomsnittet vi mottog i vår 
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undersökning var rörande om mottagandet av E-postmarknadsföring påverkar 
beslutsfattandet. 1,48 i medelvärde på en skala mellan 1 och 4 är väldigt lågt och vi författare 
anser att om E-postmarknadsföring skall ses som relevant så måste det ha en inverkan på 
mottagarnas beslutsfattande. Denna fråga var dock ställd under den kognitiva delen vilket 
innebär att respondenterna har fått redogöra för deras rationella uppfattningar och tankar kring 
E-postmarknadsföringens påverkan på deras beslutsfattande. I linje med tidigare resultat 
motsvarar det sannolikt alltså inte det faktiska beteendet eller de känslomässiga reaktionerna 
som svenska beslutsfattare har mot om E-postmarknadsföring har en inverkan på deras 
beslutsfattande.  
 
För att E-postmarknadsföring ska kunna ha en inverkan på hur svenska beslutsfattare inom en 
B2B-kontext ändrar sitt beteende och således också sitt beslutsfattande vill vi återkoppla till 
teorin om planerat beteende. Enligt flertalet tidigare studier handlar det om att förstå och 
lyckas identifiera en individs beteendeavsikter. Det faktiska beteendet är unikt för samtliga 
människor och situationer, men att förstå beteendeavsikter kan ge en ytterligare förståelse för 
effektiviteten rörande E-postmarknadsföring. Precis som Asare (2015) betonar att ju starkare 
en beteendeavsikt för att bedriva ett givet beteende är, desto mer sannolikt är det att just det 
beteendet utförs. Attityd är en av tre komponenter som leder till specifika beteendeavsikter. 
De två övriga aspekterna som påverkar en individs beteendeavsikter är de sociala 
påtryckningar som människor utsätts för, samt den upplevda kontrollen en individ har över 
sitt eget beteende. Vi författare menar därmed att det är viktigt att förstå hur en individs 
attityd förhåller sig till framtida planerade beteenden.  
 
 
6.2 PRAKTISKT BIDRAG  
 
E-postmarknadsföring är i många fall ett enkelt verktyg för aktörer att praktiskt distribuera ut 
information på. På samma sätt som det kan vara ett enkelt och billigt sätt att hitta nya kunder 
och stärka befintliga kundrelationer, kan det också vara ett snabbt sätt att tappa många lojala 
kunder om det används på fel sätt. Vi menar därmed att det är viktigt för aktörer att förbli 
relevanta och lägga mycket arbete bakom utformandet av E-postmarknadsföring för att 
optimera effektiviteten och den attityd som utvecklas mot en specifik aktör. 
 
Vi kan, med ovan diskussion om teoretiskt bidrag som grund, konstatera att attityden till 
mottagandet av E-postmarknadsföring inte är likvärdig när det gäller olika aktörer som 
använder E-postmarknadsföring. Många personer tenderar att engagera sig vidare i relevant 
innehåll samtidigt som många mottagare också bemöter E-postmarknadsföring med skepsis 
och kan snabbt nå ett stadie där de bestämmer sig för att avskriva sig från framtida utskick. 
Det betyder att vi författare anser att E-postmarknadsföring kan, trots den negativa attityden, 
användas på ett fördelaktigt sätt för många aktörer. För oss handlar det praktiskt om att lyckas 
hålla en exponeringsfrekvens av utskick som för mottagaren är rimlig och inte skadlig för 
varumärket. Vi menar också att aktörer skall lägga fokus vid att segmentera sina mottagare 
och inte skicka ut samma budskap till exempelvis hela kundregister.   
 
Gällande segmentering vill vi författare betona vikten av att veta vilka som är mottagarna av 
E-postmarknadsföring och förstå deras attityd och värderingar. Förslagsvis genom att 
segmentera och göra primitiva undersökningar hos mottagarna för att kunna utveckla 
verktyget. Att förstå det segment som man riktar sin marknadsföring mot är lika viktigt inom 
E-postmarknadsföring som inom all annan marknadsföring. Vi menar också att 
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slentrianmässiga utskick till samtliga intressenter runt ett företag aldrig kommer nå den 
potential som E-postmarknadsföring har. 
 
Två ytterligare praktiska bidrag vår undersökning genererat är först och främst att det är 
viktigt att förstå att tidigare erfarenheter av E-postmarknadsföring också påverkar attityden. 
Detta innebär att andra aktörers möjliga misslyckanden med E-postmarknadsföring kraftigt 
kan gå ut över andras möjligheter att lyckas. Ett annat praktiskt förslag från oss författare är 
att som användande aktör av E-postmarknadsföring ta hänsyn till vilken förmodad 
utbildningslängd mottagarna har för att förstå hur pass effektivt marknadsföringsverktyget 
kan förväntas vara. 
 
För att attityden till mottagandet av E-postmarknadsföring inom en B2B-kontext skall stärkas 
menar vi att samtliga aktörer på den svenska marknaden måste uppmuntra till naturlig 
selektion av mottagare. Med det menar vi att möjligheten att avskriva sig måste vara enkel för 
att inte skada varumärket. Detta är dessutom oundvikligt med tanke på hur många som har 
tendenser att avskriva sig från framtida utskick, hela 88,2 % för att vara exakt. Det innebär att 
på lång sikt kommer aktörer kunna skicka ut E-postmarknadsföringsmeddelande enbart till de 
mottagare som har en neutral eller positiv attityd mot E-postmarknadsföringen från denna 
specifika aktör.  
 
 
6.3 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 
Något vi författare konstaterat är att det inte finns mycket tidigare forskning om E-
postmarknadsföring. För att vidare kunna bygga på forskningen om E-postmarknadsföring 
tror vi författare att man skulle kunna göra kopplingar mot en finansiell aspekt och bedöma 
hur lönsamt E-postmarknadsföring är. Vi menar också att det vore intressant att studera till 
vilken procentuell nivå av engagemang som E-postmarknadsföring genererar.  
 
Med utgångspunkt från det vår studie resulterat i vill vi ge två tydliga förslag för framtida 
forskare att engagera sig inom. Vi tänker främst på hur företag praktiskt kan dra nytta av att 
på ett fördelaktigt sätt segmentera sina mottagare av E-postmarknadsföringsutskick. En annan 
aspekt för aktörer att förstå är vilken den optimala exponeringsfrekvensen av E-
postmarknadsföringsmeddelande är. Något vi hade kunnat tänka oss varit en intressant 
undersökning att göra är att utföra en fallstudie med hänsyn till ovanstående två punkter och 
därmed studera hur ett specifikt företag agerar i de båda avseendena. Hur arbetar exempelvis 
företaget med att segmentera mellan sina befintliga och framtida potentiella kunder? Samt 
vilken mängd E-postmarknadsföringsutskick genererar mest engagemang från mottagarna?  
 
Ett annat intressant förslag till vidare forskning är enligt oss författare att utföra en liknande 
studie i ett annat land. Detta för att påvisa likheter och skillnader mellan ländernas attityd till 
mottagandet av E-postmarknadsföring inom B2B och därigenom se om utvecklingen av 
verktyget är på olika nivåer länder emellan.  
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BILAGOR  
 
Bilaga 1 – Enkätundersökning E-postmarknadsföring 
  
	  
 

	  

Tack för att du tar dig tid och bidrar till forskningen vid Högskolan i Gävle!	  

Du har mottagit denna inbjudan eftersom vi tror att du i ditt yrke mottar E-
postmarknadsföring från andra företag. Det är ur ett mottagande perspektiv vi önskar att 
du besvarar kommande enkät.	  
 	  
Enkäten handlar om marknadsföring via E-post, och tar ca 3 minuter att besvara. Första 
sidan består av ett antal demografiska frågor följt av tre sidor med olika påståenden 
rörande E-postmarknadsföring. Totalt rör det sig om 23 stycken frågor och varje fråga 
kräver ett svar. Samtliga uppgifter är anonyma.	  

Stort tack för din medverkan.	  
 	  
Med Vänliga Hälsningar,	  
 	  
August Mazetti-Nissen & Johanna Nilsson	  
Studenter vid Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle 
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1. Kön?	  

 Man	  

 Kvinna	  

2. Vilken ålderskategori tillhör du?	  

 Under 25 år	  

 25-34 år	  

 35-44 år	  

 45-54 år	  

 55-64 år	  

 Över 65 år	  

	  
3. Hur många års eftergymnasial utbildning har du?	  

 0 år	  

 1-2 år	  

 3-4 år	  

 5 eller fler	  

4. Vilken befattning har du inom företaget?	  

 VD/ägare	  

 Högre chef	  

 Mellanchef	  

 Projektledare	  

 Inköpare	  

 Säljare	  

 Koordinator	  

 Annan	  
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5. Hur stort inflytande har du kring finansiella beslut som tas på företaget?	  

 Stort	  

 Begränsat 

  Obefintligt 

6. Hur många E-post får du under en arbetsvecka som handlar om marknadsföring?	  

 5 st eller färre	  

 5-15 st	  

 15-30 st	  

 30 st eller fler	  

7. Tycker du att du i din yrkesroll får för många E-post som handlar om marknadsföring?	  

 Ja	  

 Nej	  
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8. Jag anser att E-postmarknadsföring är ett bra sätt för mig att ta del av värdefulla erbjudanden 
i min yrkesroll	  

	   Håller inte med Håller delvis med Håller med Håller fullständigt med	  

	  

9. Jag anser att E-postmarknadsföring jag mottar i min yrkesroll bidrar till mitt beslutsfattande	  
	   Håller inte med Håller delvis med Håller med Håller fullständigt med	  

	  

10. Jag anser att E-postmarknadsföring jag mottar i min yrkesroll är onödig och slöseri med min 
arbetstid	  

	   Håller inte med Håller delvis med Håller med Håller fullständigt med	  

	  

11. Jag anser att det är viktigt att E-postmarknadsföring jag mottar i min yrkesroll är informativ	  
	   Håller inte med Håller delvis med Håller med Håller fullständigt med	  

	  

12. Jag anser att det är viktigt att E-postmarknadsföring jag mottar i min yrkesroll är 
underhållande	  

	   Håller inte med Håller delvis med Håller med Håller fullständigt med	  
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13. Jag känner att E-postmarknadsföring jag mottar i min yrkesroll är givande och intressant	  
	   Håller inte med Håller delvis med Håller med Håller fullständigt med	  

	  

14. Jag känner att E-postmarknadsföring jag mottar i min yrkesroll är trovärdig	  
	   Håller inte med Håller delvis med Håller med Håller fullständigt med	  

	  
	  

15. Jag känner att E-postmarknadsföring jag mottar i min yrkesroll är irriterande	  
	   Håller inte med Håller delvis med Håller med Håller fullständigt med	  

	  

16. Jag känner att E-postmarknadsföring jag mottar i min yrkesroll är stressande	  
	   Håller inte med Håller delvis med Håller med Håller fullständigt med	  
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17. Jag slänger alla E-postmarknadsföringsmeddelanden jag mottar i min yrkesroll utan att öppna 
dem	  

	   Håller inte med Håller delvis med Håller med Håller fullständigt med	  

	  

18. Jag öppnar alla E-postmarknadsföringsmeddelanden jag mottar i min yrkesroll	  
	   Håller inte med Håller delvis med Håller med Håller fullständigt med	  

	  

19. Om jag öppnar men finner E-postmarknadsföringen irrelevant avskriver jag mig från framtida 
utskick från denna organisation	  

	   Håller inte med Håller delvis med Håller med Håller fullständigt med	  

	  

20. Om jag öppnar och finner E-postmarknadsföringen relevant engagerar jag mig vidare i 
innehållet	  

	   Håller inte med Håller delvis med Håller med Håller fullständigt med	  

	  

21. Att jag öppnar eller slänger E-postmarknadsföring beror främst på tidigare erfarenheter av E-
postmarknadsföring	  

	   Håller inte med Håller delvis med Håller med Håller fullständigt med	  

	  

22. Att jag öppnar eller slänger E-postmarknadsföring beror främst på vem som är avsändaren	  
	   Håller inte med Håller delvis med Håller med Håller fullständigt med	  

	  
	  

23. Att jag öppnar eller slänger E-postmarknadsföring beror främst på ämnesradens relevans	  
	   Håller inte med Håller delvis med Håller med Håller fullständigt med	  
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Bilaga 2 – Kontaktytor 
 
 

 
Företag: Företag 1 
Datum och typ av kontakt: 26/10-2015 kontakt via e-post, lista på företagskunder (1291 st) 
Datum och typ av kontakt(2): 2/11-2015, kontakt via e-post, deltagande i pilotstudie 
Återkoppling: Återkoppling gällande arbetet i sin helhet.  
 

 
Företag: Företag 2 
Datum och typ av kontakt: 14/10, e-postkontakt med avstämning gällande företagskundlista 
Datum och typ av kontakt(2): 26/10, kontakt via e-post. Lista på företagskunder (430 st), 
samt hjälp och deltagande i vår pilotstudie 
Återkoppling: Återkoppling gällande arbetet i sin helhet.  
 

 
Företag: Företag 3 
Datum och typ av kontakt: 30/10, kontakt via e-post. Feedback på pilotstudie och lista på 
företagskunder (1613 st)  
Återkoppling: Återkoppling gällande arbetet i sin helhet.  
 

 
Företag: Företag 4 
Datum och typ av kontakt: 28/10-2015, informellt möte, deltagande i vår pilotstudie 
Datum och typ av kontakt(2): 2/11-2015 kontakt via e-post, lista på företagskunder (748 st) 
Återkoppling: Återkoppling gällande arbetet i sin helhet.  
 

 
Företag: Pilotstudiedeltagare 5 
Datum och typ av kontakt: 28/10-2015 e-postkontakt, hjälp med vår pilotstudie 
Datum och typ av kontakt(2): 29/11-2015, deltagande i vår pilotstudie 
Återkoppling: Återkoppling gällande arbetet i sin helhet.  
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Bilaga 3 – Underlag för uträkning av korrelationskoefficient för 
värdeskapande faktorer 
 

 
 
 
 


